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PRAVIDLA PRO VZNIK A ČINNOST MĚSTSKÝCH A 
OBECNÍCH RAD SENIORŮ 

___________________________________________________________________________ 
 
Kolegium Rady seniorů České republiky vydává k provedení § 16 odstavce 2 Stanov Rady 
seniorů ČR „Pravidla pro vznik a činnost městských a obecních rad seniorů“ 
 
 

§ 1 
Městské a obecní rady 

 
 (1) Pro svoji působnost ve městech a v obcích na teritoriu kraje zřizuje Krajská rada 
seniorů městské a obecní rady. 
 
 (2) Městská nebo obecní rada zejména: 
a) je připomínkovým místem obecního úřadu, rady obce, městského nebo obecního 
zastupitelstva,  
b) navrhuje orgánům města nebo obce legislativní a koncepční opatření ve prospěch seniorů, 
c) zaujímá stanoviska a podílí se na přípravě koncepcí seniorského bydlení, sítě zdravotních 
služeb, sítě a střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb, na tvorbě územního, 
strategického a komunitního plánu obce, 
d) zaujímá stanoviska a předkládá návrhy k cenám nájemného v obecních bytech, v bytech dle 
zákona o sociálním bydlení, k cenám tepelné energie, vodného a stočného, 
e) zaujímá stanoviska a předkládá návrhy k dostupnosti a kvalitě sociálních služeb na teritoriu 
obce, 
f) zaujímá stanoviska a předkládá návrhy k dostupnosti a kvalitě zdravotních služeb na 
teritoriu obce, 
g) předkládá návrhy a prosazuje seniorské slevy v městské dopravě, kultuře, rekreačním 
sportu a v městské ZOO, 
h) podporuje rozvoj klubové činnosti seniorů, 
i) navrhuje a vyjadřuje se k dotační politice obce ve vztahu k seniorské populaci, 
j) zaujímá stanoviska k diskriminaci seniorů a ke stavu plnění seniorských práv, 
k) podporuje zřízení a provoz bezplatných poraden pro seniorskou populaci, 
l) zabezpečuje realizaci projektů RS ČR na úrovni obce, 
m) schvaluje rozpočet městské nebo obecní rady, roční zúčtování s městem nebo obcí a 
zprávy o činnosti a hospodaření, 
n) volí a odvolává tajnou volbou předsedu a místopředsedu (místopředsedy) městské nebo 
obecní rady, 
o) bere na vědomí zprávy kontrolní a revizní komise městské nebo obecní rady. 
 
 (3) Městská nebo obecní rada se zřizuje z členských organizací, institucí, klubů a 
fyzických osob ve městě nebo obci příslušného kraje.   
 
 (4) Zasedání městské nebo obecní rady se uskutečňují dle plánu činnosti, nejméně 4 x 
ročně. Rada je usnášení schopná, je – li přítomna nadpoloviční většina členů. Usnesení jsou 
platná, hlasovala – li pro jejich přijetí většina přítomných členů. Při rovnosti hlasů rozhoduje 
hlas předsedy. 
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 (5) Městské a obecní rady jsou organizačními jednotkami RS ČR se způsobilostí 
jednat vlastním jménem, nabývat práv a povinností. Za městskou nebo obecní radu jedná její 
předseda, který za uzavřené závazky nese odpovědnost. 
 
 (6) Městské a obecní rady mohou být pobočnými spolky v souladu s těmito stanovami. 
Návrh na zápis podává předseda RS ČR..  
 
 
 

§ 2 
Kontrolní a revizní komise 

 
 (1) Ke kontrole hospodaření s hmotným a nehmotným majetkem městské nebo obecní 
rady se zřizuje kontrolní a revizní komise.  
 
 (2) O výsledcích uskutečněných šetření komise vyhotovuje písemnou zprávu 
s návrhem na opatření. 
 
 (3) Členové kontrolní a revizní komise jsou delegováni subjekty, které ustavily 
městskou nebo obecní radu seniorů. 
 
 (4) Městská nebo obecní kontrolní a revizní komise volí a odvolává tajnou volbou ze 
svého středu předsedu. 
 
 (5) Předseda městské nebo obecní kontrolní a revizní komise má právo účastnit se 
jednání městské nebo obecní rady seniorů s hlasem poradním. V případě závažných důvodů 
může být toto právo delegováno na dalšího člena komise. 
 
 (6) Městská nebo obecní kontrolní a revizní komise pracuje podle plánu práce, jedná 
nejméně 2x ročně. 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
V Praze dne 29. března 2017                                                                            Kolegium RS  


