
 
STATUT 

Komise výchovy a vzdělávání statutárního města Děčín 
 
 

Článek I. 
Postavení a složení komise 

 
1. Komisi pro výchovu a vzdělání zřizuje v souladu s § 102 odst. 2 písm. h a § 122 zákona 
č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění, jako iniciativní a poradní orgán rady města 
Děčín.  
2. Komise je ze své činnosti odpovědna radě města Děčín.  
3. Svá stanoviska a náměty předkládá přímo radě města Děčín nebo prostřednictvím odboru 
školství a kultury.  
4. Předsedu a členy komise jmenuje a odvolává rada města Děčín.  
5. Komise je devítičlenná, v případě potřeby je možné počet členů upravit. /Komise má 
minimálně sedm a maximálně patnáct členů/. 
6. Zapisovatel komise je zaměstnanec Magistrátu města Děčín, odboru školství a kultury, 
který zabezpečuje organizační a administrativní práce pro komisi dle pokynů předsedy 
komise.  
 
 

Článek II. 
Působnost 

 
Komise je iniciativním a poradním orgánem rady města Děčín v oblasti školství.  
 
 

Článek III. 
Náplň činnosti komise 

 
1. Vytváří podklady pro koncepci, strategii a politiku v oblasti školství, iniciuje změny a nové 
návrhy v rozsahu své působnosti směrem k radě města Děčín.  
2. Vyhodnocuje a předkládá kvalifikovaná stanoviska a aktuální informace a podklady pro 
rozhodování RM, které se týkají vývoje a situace v oblasti působnosti komise.  
3. Projednává návrhy, podněty a stížnosti občanů či organizací a příslušných odborů 
působících na území města v oblastech, které spadají do působnosti komise, a pokud se na 
komisi přímo obrátí.  
4. Podílí se na přípravě a vyhlášení různých programů v oblasti působnosti komise.  
5. Spolupracuje na návrhu rozpočtu v příslušných oblastech.  
6. Zapisovatel komise je povinen sledovat úkoly vyplývající z RM, zabezpečit jejich 
projednání v komisi, sledovat jejich splnění a uvedení této skutečnosti do zápisu ze zasedání 
komise.  
7. Svou práci vykonává komise prostřednictvím svých členů; v případě potřeby si může na 
konkrétní problematiku přizvat experty.  
 
 
 
V Děčíně dne  
 
 
 
 
Mgr. Marie Blažková  v. r. 
primátorka statutárního města Děčín 


