STATUT ČINNOSTI KOMISE RADY OBCE STRAŠICE
KOMISE PRO VEŘEJNÉ ZAKÁZKY

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Článek I.
Zřízení a postavení komise
Komisi pro veřejné zakázky (dále jen „Komise“) zřizuje v souladu se zákonem č. 128/2000 Sb., o
obcích, v platném znění, § 102 odst. 2 písm. h) a § 122 Rada obce Strašice (dále jen „RO“).
Komise je iniciativním a poradním orgánem RO pro oblast veřejných zakázek.
Komise je pětičlenná.
Předsedu a členy Komise jmenuje a odvolává RO.
Komise je ze své činnosti odpovědna RO.
Komise svá stanoviska, návrhy a podněty předkládá RO a jejím prostřednictvím případně ZO.

Článek II.
Složení komise
1. Komisi tvoří předseda a členové s hlasovacím právem.
2. Předseda Komise:
− připravuje program zasedání Komise v součinnosti s dalšími členy komise
− svolává zasedání Komise
− řídí zasedání Komise nebo pověřuje jejím řízením jiného člena Komise
− sleduje úkoly vyplývající z RO, které se týkají působnosti Komise, zabezpečuje jejich
projednání v Komisi, sleduje jejich splnění a uvedení této skutečnosti do zápisu ze zasedání
Komise
− předkládá RO případně ZO výstupy ze zasedání Komise, připravené návrhy a podněty
− předkládá RO případně ZO návrhy na změny ve složení komise
3. Členové Komise:
Svou práci vykonává Komise prostřednictvím svých členů. Ti mimo to:
− mohou předkládat Komisi návrhy na doporučení k zasedání RO
− mají právo na uvedení odlišného stanoviska k projednávané problematice do zápisu ze
zasedání včetně případného zdůvodnění
− mohou být předsedou Komise pověřeni jednáními a konkrétními zadáními pro řešenou
problematiku
4. Organizační a administrativní zázemí Komise:
Zabezpečení organizačního a administrativního zázemí Komise zajišťuje předseda Komise.
Komise se schází ke svým jednáním v zasedací místnosti OÚ Strašice.
5. Odborní poradci a experti komise:
V případě potřeby si může Komise na návrh předsedy nebo kteréhokoliv ze členů Komise na
konkrétní problematiku přizvat experty a odborníky nebo jiné hosty dle vlastního výběru (dále
jen „hosté“). Hosté nemají hlasovací právo, pouze poradní hlas.

Článek III.
Obecná působnost
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Spolupracuje s ostatními komisemi a výbory samosprávy obce.
Komise se schází podle potřeby.
Vyjadřuje se k problematice veřejných zakázek na základě úkolů uložených RO.
Projednává a doporučuje řešení konkrétních záležitostí a podnětů z oblasti veřejných zakázek,
postoupených jí RO, na základě žádosti nebo návrhů členů ZO nebo občanů.
Zpracovává zadávací podmínky k jednotlivým veřejným zakázkám, pokud tyto podmínky nebyly
stanoveny odbornou firmou zabývající se veřejnými zakázkami.
Vyhodnocuje předložené nabídky z oblasti veřejných zakázek, pokud nebyla stanovena jiná
hodnotící komise.
Poskytuje výsledné podklady a zápisy ze zasedání ke zveřejnění (na webové stránky obce).

Projednáno a schváleno na zasedání Rady obce dne 14.1.2015 usnesením č. 03/01/15-24.

