VNITŘNÍ SMĚRNICE OS č.1
k realizaci odst. 9 čl. VII. a odst. 3 čl. VIII. Stanov Občanského sdružení občanů
Brandýs nad Labem-Stará Boleslav.

1. Rozšířeným jednáním rady OS o schůzi delegátů se rozumí jednání členů Rady OS
doplněné o delegáty, kteří zastupují určitý počet členů OS, kteří je k tomu zmocnili
písemným pověřením,
2. Rozšířené jednání je oprávněna a povinna svolávat rada OS podle potřeby a nebo na
vyžádání delegátů,
3. Rozšířené jednání je svoláváno radou především z těchto důvodů:
-

v případě rozhodování dle čl. VII., odst. 7., písm. h), i), j) stanov OS,

-

při potřebě rychlé informovanosti co nejširší členské základny OS o důležitých
skutečnostech nebo rozhodnutích,

-

ke zjištění názorů členů OS na zásadní skutečnosti týkající se problematiky
života našeho města,

-

k rozhodnutí některých otázek, kdy je podle stanoviska rady OS potřebné
zapojit do rozhodovacího procesu širší plénum OB,

-

pokud o to požádají delegáti zastupující alespoň 1/3 (jednu třetinu) členské
základny.

4. Při rozhodování dle bodu 3, písm. a) bude rozšířené jednání rady OS o schůzi delegátů
usnášenischopné, pokud budou přítomní delegáti zastupovat (budou mít pověření) více
jak 50% členů OS. V ostatních případech bude ke schválení návrhu rady OS rozšířené
o schůzi delegátů potřeba prostá většina.

5. Delegátem se rozumí člen OS, který dostal pověření k zastupování nejméně od pěti
členů OS (maximální počet není omezen). Delegát musí mít od všech členů OS, které
zastupuje podepsáno pověření k jejich zastupování na rozšířeném zasedání OS (viz
příloha).
6. Delegáti budou voleni členskou základnou podle místní příslušnosti k jednotlivým
částem města, podle příslušnosti k domům či vchodům. Návrhy (kandidáty) na zvolení
delegátů předloží rada OS po předchozím společném projednání s kandidáty na
delegáty. Návrh kandidátů bude zveřejněn na Internetu a budou zabezpečeny i další
způsoby seznámení příslušné části členské základny s kandidáty .
7. Délku platnosti pověření určuje rada OS. Maximální přípustná délka platnosti
pověření je jeden rok, zpravidla na dobu vymezenou řádnými zasedáními valné
hromady jdoucími po sobě.
8. O zrušení pověření rozhodují ti členové OS, kteří pověření delegátovi vydali.
V případě, že rada OS dospěje k závěru, že delegát neplní své povinnosti, je povinna
svolat členy OS, kteří delegátovi vydali své pověření, informovat je o těchto
skutečnostech a požádat je o potvrzení či odvolání delegáta.
9. Delegát je zejména povinen a má právo:
-

Zúčastňovat se rozšířeného jednání rady o schůzi delegátů.

-

Předkládat náměty, názory a postoje členů OS, kteří ho pověřili zastupováním.

-

Předkládat radě poznatky a informace týkající se ochrany oprávněných zájmů
členů OS v rozsahu působnosti uvedené ve čl. III. stanov OS.

-

Informovat členy OS, kteří ho pověřili zastupováním o rozšířených jednáních
rady o schůzi delegátů a o ostatních podstatných skutečnostech týkajících se
práce rady a OS.

-

Distribuovat členům OS informace o jejichž předání požádá rada.

-

Iniciovat svolání rozšířeného jednání rady o schůzi delegátů.
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