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Statut Pracovní skupiny pro venkov

pro území Jihočeského kraje

Preambule

1. V programovém období 2014-2020 Evropské unie jsou uplatňovány principy územní
dimenze. Územní dimenzí se rozumí zacílení intervencí Evropských strukturálních a
investičních fondů 2014-2020 (dále jen "ESI fondy") do specifických typů území České
republiky (dále jen "ČR") v souladu s Národním dokumentem k územní dimenzi.

2. Samosprávné kraje jsou ze zákona Č. 12912000 Sb., o krajích (krajské zřízení) hlavními
činiteli regionálního rozvoje v krajích ČR, kdy pro programování regionálního rozvoje
svého územního obvodu a územní dimenze vycházejí ze Strategie regionálního rozvoje
ČR na období 2014-2020.

3. Na implementaci územní dimenze a naplňování akčního plánu realizace Strategie
regionálního rozvoje ČR 2014-2020 se podílí mimo jiné Regionální stálá konference
(dále jen "RSK"). RSK je dobrovolné regionální uskupení územních partneru v oblasti
místního a regionálního rozvoje, jež je zastoupené představiteli členských institucí
včetně orgánů veřejné správy. RSKje založena a řízena na principu partnerství.

4. RSK ustanovuje Pracovní skupinu pro venkov (dále jen "PSV"). Složení PSY odpovídá
principu partnerství, PSY je tvořena zástupci Jihočeského kraje, starosty obcí, zástupci
Místních akčních skupin, zástupci Sdružení místních samospráv, významných veřejných
subjektů, a dalších klíčových aktérů zabývajících se venkovem na území kraje.

Článek 1

Působnost PSY

1. Pro území Jihočeského kraje PSY po celou dobu činnosti:

a) zajišťuje prostřednictvím konsenzuálního rozhodování rovné postavení svých
členů;

b) podílí se na procesu schvalování a realizace dílčích návrhů opatření k podpoře
venkova;

c) podporuje součinnost zúčastněných partneru při realizaci rozvoje venkova;

d) nemá právní subjektivitu, nepřebírá úlohu jednotlivých úrovní veřejné správy v
oblasti regionálního a místního rozvoje;

e) projednává a doporučuje prioritní témata v oblasti rozvoje venkova na území
Jihočeského kraje;

f) neprovádí implementaci žádných nástrojů a mechanismů ESI fondů v ČR.
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g) V rámci PSY probíhá komunikace mezi jednotlivými aktéry v oblasti rozvoje
venkova v Jihočeském kraji;

h) PSY podporuje vytváření synergií a návazností projektů a integrovaných nástrojů;

i) PSY projednává návrhy předložené svými členy směřující k rozvoji venkova;

j) PSY reaguje na požadavky, které vyplynuly ze zasedání RSK;

k) PSY zároveň slouží jako platforma pro komunikaci aktérů voblasti rozvoje
venkova.

Článek 2
Složení PSY

1. PSY je složena ze zástupců Jihočeského kraje, obcí, Místních akčních skupin, Sdružení
místních samospráva dalších relevantních subjektů v rámci území kraje v následujícím
zastoupení:

Clenská instituce PSY Počet členů s hlasovacím právem
Jihočeský kraj 1
Sdružení místních samospráv, KS Jihočeského kraje 2
Svaz měst a obcí Jihočeského kraje 2
Spolek pro obnovu venkova Jihočeského kraje 2
KS NS MAS Jihočeského kraje 2
Celkový počet členů 9
Stálí hosté Počet členů bez hlasovacího práva
Zástupce Sekretariátu RSK JK 1
Celkový počet stálých hostů 1
CELKOVÝ POCET ČLENU A HOSTU 10

Článek 3

Organizace PSY

1. První oficiální zasedání PSY svolá sekretariát RSK a současně v pozvánce vyzve
oslovené členské instituce o jmenování člena PSY a jeho náhradníka.

2. Členové PSY na prvním zasedání zvolí předsedu PSY.

3. PSY může k řešení vybrané problematiky přizvat na zasedání fyzické osoby, které
nejsou členy PSY, ale jsou odborníky na vybranou problematiku. Přizvané osoby
nemají hlasovací právo a mají statut hosta.

4. Pro vedení debaty o jednotlivých tématech může PSY vytvořit dočasné pracovní týmy
za účasti představitelů regionálních, hospodářských, sociálních partnerů
a zájmových sdružení dle příslušného tématu a dalších aktérů z oblasti rozvoje venkova.
Člen pracovního týmu nemusí být členem PSY. Pracovní týmy předkládají PSY
výstupy a doporučení k příslušnému tématu.
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Článek 4

Rozhodování PSY

1. PSY je schopna přijímat stanoviska za účasti alespoň jedné třetiny všech členů
s hlasovacím právem nebo jejich náhradníků.

2. Stanoviska PSY jsou přijímána na základě konsensu. Pokud se nepodaří dospět
k rozhodnutí konsensuálním způsobem, je nástrojem pro přijetí hlasování.

3. Rozhodování PSY blíže určuje Jednací řád PSY.

Článek 5

Předseda PSY

1. Předseda PSY:

a) odpovídá za činnost PSY a pravidelně informuje členy o veškerých skutečnostech
týkajících se působnosti PSY,

b) odvolává členy a jejich náhradníky PSY na písemný návrh členských institucí či
na základě domluvy s členskými institucemi,

c) svolává zasedání PSY, navrhuje program zasedání a rozhoduje o zařazení bodů do
programu zasedání navržených členy PSY,

d) řídí zasedání PSY,

e) rozhoduje o účasti hostů na zasedání PSY,

f) schvaluje zápis ze zasedání PSY,

g) odpovídá za dodržování Statutu a Jednacího řádu PSY všemi členy PSY

h) zastupuje PSY navenek.

2. Y případě nepřítomnosti předsedy PSY na zasedání PSY pověří předseda vedením
zasedání zástupce, který za něj bude v době nepřítomnosti řídit zasedání PSY v plném
rozsahu.

Článek 6

Tajemník PSY

1. Tajemník PSY (dále jen "tajemník") zajišťuje činnost PSY po administrativní,
organizační a koordinační stránce, zejména:

a) svolává zasedání na základě rozhodnutí předsedy PSY,

b) zpracovává program zasedání PSY na návrh předsedy PSY,

c) připravuje materiály a podklady pro činnost a jednotlivá zasedání PSY
a zajišťuje jejich distribuci členům PSY,
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d) odpovídá za zpracování, distribuci a připomínko vání zápisů ze zasedání včetně
jejich evidence,

e) zajišťuje evidenci veškerých dokumentů souvisejících s činností PSY,

f) vede seznam členů PSY a jejich náhradníků.

2. Tajemník není členem PSY, ale účastní se zasedání PSY bez hlasovacího práva
v souladu s čl. 2 odst. 8 Jednacího řádu PSY.

Článek 7

Členové PSY

1. Členové mají právo zaslat připomínky k návrhu programu včetně návrhu nového bodu k
projednání dle čl. 2 odst. 4 Jednacího řádu PSY.

2. Členové mají právo předkládat v průběhu zasedání PSY své návrhy.

3. Členové jsou povinni účastnit se zasedání PSY nebo vyslat svého náhradníka, aktivně se
podílet na práci PSY a plnit úkoly vyplývající z přijatých stanovisek.

4. Členové mohou zasílat připomínky k zápisu ze zasedání, na němž byli přítomní, dle
čl. 5 odst. 5 Jednacího řádu PSY.

5. Členové PSY vykonávají svou funkci bezplatně.

Článek 8

Jednací řád

1. Způsob jednání a rozhodování PSY je upraven Jednacím řádem PSY.

Článek 9

Závěrečná ustanovení

1. Statut schvaluje RSK a dnem podpisu předsedy RSK nabývá Statut účinnosti.

2. Změny Statutu dle návrhu PSY podléhají schválení RSK.

V Českých Budějovicích dne 28.8.2018
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