
Statut Rady starších 
Centra sociálních služeb Jablonec nad Nisou, p.o. 

 
I. 

Zřízení Rady starších 
 

Rada starších (dále jen Rada) byla zřízená rozhodnutím ředitelky Centra sociálních služeb 
Jablonec nad Nisou, p.o. (dále jen CSS).  
 

II. 
Složení Rady 

 
Rada má celkem 9 členů a 1 stálého hosta ve složení:  

 1 zástupce za Klub seniorů Boženka  

 1 zástupce za Klub seniorů Kokonín   

 1 zástupce za Klub seniorů Novoveská 

 1 zástupce za Klub seniorů Palackého 

 1 zástupce za Senioři ČR Jablonec nad Nisou  

 1 zástupce za TJ Kardio Jablonec nad Nisou 

 1 zástupce za Klub seniorek při Českém svazu žen  

 1 zástupce za Klub seniorů při Svazu tělesně postižených, místní organizace 2  

 1 zástupce za Klub seniorů při Svazu tělesně postižených, místní organizace 3  

 1 stálý host – spolupráce se seniory v německých partnerských městech SMJN 

 
O členství v Radě se může ucházet každý občan Jablonce nad Nisou, který dosáhl 
důchodového věku a který projeví zájem pracovat v Radě.  
 
Návrh na jmenování členů Rady podávají jednotlivé skupiny zastoupené v Radě, případně i 
jednotlivci.  
 
Počet členů Rady stanovuje ředitelka CSS.  
Předsedu Rady jmenuje a odvolává ředitelka CSS na návrh Rady.  
Místopředsedu Rady si volí Rada.  
 
Tajemník Rady je pracovník CSS, který je do této funkce jmenován ředitelkou CSS.  
Zapisovatel Rady je zpravidla pracovník CSS, který je určen ředitelkou CSS.  
 
Členství v Radě končí:  

 odvoláním předsedou Rady  

 odstoupením člena Rady  



III. 
Postavení a činnost Rady 

 
Rada je zřízená rozhodnutím ředitelky CSS.  
Činnost Rady je zaměřena na seniory trvale bydlící v Jablonci nad Nisou.  
 
Rada zejména:  

 iniciuje a navrhuje řešení významných otázek života seniorů v Jablonci nad Nisou, 

 projednává předložené materiály z řad skupin zastoupených v Radě nebo od CSS, ale i 
z řad veřejnosti,  

 navrhuje cenu Rady osobnostem, organizacím a dalším subjektům za významný 
přínos ke zvýšení kvality života seniorů v Jablonci nad Nisou.  

 
Předseda Rady odpovídá za obsahovou činnost Rady a její operativní řízení.  
 
Ředitelka CSS řídí činnost Rady, ukládá jí úkoly, posuzuje návrhy a náměty Rady a informuje ji 
o rozhodnutí.  
 
Jednání a rozhodování Rady se řídí jednacím řádem, který pro své potřeby vydává a schvaluje 
Rada.  
 
Tajemník Rady zabezpečuje činnost Rady po stránce organizační, technické a materiální, 
zajišťuje svolání Rady, materiály pro jednání. Zapisovatel zpracovává zápisy z jednání Rady. 
Tajemník a zapisovatel nejsou členy Rady a nemají právo hlasovat. Pozvánka na zasedání 
Rady musí být vyhotovena jménem předsedy Rady, termín zasedání musí být předsedou 
odsouhlasen předem, platí také v případě telefonického svolání zasedání.  
 
Rada je oprávněna pro řešení určitých problémů přizvat na jednání Rady odborníky k dané 
problematice z řad veřejnosti, organizací.  
 
Zápis podepisuje předseda Rady a jeho nedílnou součástí je konkretizace uložených úkolů.  
 

IV. 
Financování činnosti Rady, odměny členům 

 
Činnost Rady je zabezpečena z rozpočtu CSS.  
Členové Rady nemají právo na odměnu za výkon funkce v Radě.  
Předseda má k dispozici služební mobilní telefon, s ohledem na komunikaci mezi Předsedou 
a ostatními členy, stejně jako s další seniorskou veřejností.  
 

V. 
Závěrečná ustanovení 

 
Jednání Rady se účastní ředitelka CSS s hlasem poradním.  
Změny Statutu Rady provádí ředitelka na návrh členů Rady  
 
 
Statut nabývá účinnosti ke dni 18. srpna 2020. 


