STATUT VÝBORU SOCIÁLNÍCH VĚCÍ
ZASTUPITELSTVA LIBERECKÉHO KRAJE

I.
Zřízení výboru
1) Výbor sociálních věcí Zastupitelstva Libereckého kraje (dále jen „výbor“) byl zřízen dle
ustanovení § 76 a násl. zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), v platném znění
(dále jen „zákon o krajích“), usnesením Zastupitelstva Libereckého kraje (dále také jako
„zastupitelstvo kraje“) č. 21/VI/20/ZK ze dne 3. 11. 2020.
II.
Postavení a složení výboru
1) Výbor je zřízen jako iniciativní a poradní orgán zastupitelstva kraje a je mu za svoji
činnost zcela odpovědný.
2) Členy výboru volí zastupitelstvo kraje z řad občanů kraje s tím, že předsedou výboru musí
být vždy člen zastupitelstva kraje. Místopředsedu výboru volí zastupitelstvo.
3) Zastupitelstvo kraje určilo, že má výbor 13 členů.
4) Předseda výboru je povinen každých šest měsíců předkládat radě kraje a zastupitelstvu
kraje informaci o docházce všech členů výboru za uplynulý půl rok. V případě, že účast na
zasedání výboru je u některého z jeho členů nižší jak 50 %, navrhne předseda výboru
zastupitelstvu kraje jeho odvolání.
5) Funkce člena výboru zaniká:
a) ukončením hlasování ve druhý den voleb do zastupitelstva kraje, popřípadě nových
voleb do zastupitelstva kraje;
b) okamžikem, kdy člen výboru na jednání zastupitelstva oznámí své odstoupení z funkce
člena výboru; toto oznámení vezme zastupitelstvo kraje usnesením na vědomí;
c) písemným oznámením člena výboru o odstoupení z funkce člena výboru, a to dnem,
který člen výboru jako den odstoupení uvedl, nejdříve však ke dni doručení tohoto
odstoupení předsedovi výboru nebo orgánům kraje;
d) dnem následujícím po dni, ve kterém člen výboru oznámil na jednání výboru, že ze
své funkce odstupuje, tato skutečnost se uvede v zápisu z jednání výboru;
e) úmrtím člena výboru;
f) odvoláním člena výboru zastupitelstvem.

III.
Působnost výboru
1) Oblastí působnosti výboru je problematika sociálních věcí.
2) Výbor se při své činnosti řídí příslušnými platnými právními předpisy a interními předpisy
kraje vztahujícími se k oblasti své působnosti, a dále jednacím řádem pro výbory a
jednacím řádem zastupitelstva kraje.
3) Výbor v rámci své působnosti:
a) předkládá zastupitelstvu kraje podněty a návrhy
b) vyjadřuje se k materiálům předkládaným zastupitelstvu kraje
c) plní úkoly, kterými jej pověří zastupitelstvo kraje
d) podílí se na plánování a tvorbě rozpočtu kraje
4) Výbor se dále v rámci své působnosti:
a) zabývá koncepční činností;
b) podílí se na přípravě a vyhlášení dotačních programů;
c) posuzuje (hodnotí) žádosti o poskytnutí dotace předložené do příslušného dotačního
programu, je-li to v podmínkách programu stanoveno.
IV.
Náklady na činnost výboru
1) Prostředky na činnost výboru jsou hrazeny z rozpočtu kraje. Členům výboru může být za
jejich práci přiznána odměna v souladu s platným zněním směrnice zastupitelstva kraje.
2) Za hospodaření a čerpání finančních prostředků je odpovědný předseda výboru.
V.
Tajemník výboru
1) Organizační a administrativní práce výboru zajišťuje tajemník výboru (dále jen
„tajemník“), kterého určí ředitel Krajského úřadu Libereckého kraje z řad svých
zaměstnanců po projednání s předsedou výboru.
2) Tajemník provádí činnost dle pokynů předsedy výboru.

VI.
Závěrečná ustanovení
1) Příprava zasedání výboru, způsob jednání a rozhodování výboru a zabezpečování plnění
jím přijatých rozhodnutí jsou upraveny jednacím řádem schváleným usnesením
zastupitelstva kraje č. č. 21/VI/20/ZK ze dne 3. 11. 2020.
2) Veškeré změny tohoto statutu podléhají schválení zastupitelstva kraje.

3) Výbor zaniká ukončením hlasování ve druhý den voleb do zastupitelstva kraje, popřípadě
nových voleb do zastupitelstva kraje.

V Liberci dne 15. 12. 2020
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hejtman

