STANOVY
STANOVY POLITICKÉHO USKUPENÍ VOLBA PRO DĚČÍN
Úvod
1. Volba pro Děčín (dále VP Děčín) je neformálním politickým uskupením angažovaných
a odpovědných občanů, kteří se rozhodli dlouhodobě a společnými silami prosazovat v
komunální politice města Děčína hodnoty, myšlenky a zásady vymezené v Chartě VP
Děčín (dále Charta). Charta tvoří nedílnou součást Stanov.

Členové
2. Člen VP Děčín musí splňovat požadavky stanovené na členství stanovené Chartou a
Stanovami.
3. Nové členy přijímá Sněm na návrh alespoň tří stávajících členů, kteří se čestně zaručí,
že nový člen splňuje požadavky na členství stanovené Chartou.
4. Každý člen má právo:
a) účastnit se Sněmu a hlasovat na něm,
b) být zvolen do dalších orgánů VP Děčín,
c) být pravidelně a plně informován o činnosti VP Děčín.
5. Každý člen má povinnost:
a) platit členské příspěvky ve výši a termínu stanovené Sněmem,
b) jednat na veřejnosti v souladu s Chartou a Stanovami.
6. Člena je možné vyloučit pouze pokud
a) významným způsobem nebo opakovaně porušuje povinnosti stanovené ve
Stanovách nebo Chartě, zejména i přes předchozí výzvu porušuje povinnosti v čl. 5
nebo bez svolení Rady začne působit v jiných politických subjektech a hnutích
působících v komunální politice města Děčín.

Sněm
7. Nejvyšším orgánem VP Děčín je Sněm.
8. Sněm svolává Předseda nebo Místopředseda alespoň měsíc před stanoveným
termínem:
a) jednou ročně k výročnímu zasedání,
b) na základě rozhodnutí Rady,
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c) z podnětu alespoň ¼ členů.
9. Sněm je usnášeníschopný, pokud se ho zúčastní alespoň polovina členů.
10. Sněm má v kompetenci:
a) rozhodování o změnách Stanov a Charty,
b) volbu Předsedy, Místopředsedy a dalších členů Rady a jejich odvolání z funkce,
včetně určení počtu členů Rady,
c) schvalování Volebního programu VP Děčín pro komunální volby,
d) schvalování kandidátky VP Děčín pro komunální volby, včetně pořadí,
e) schvalování koaličních smluv a smluv o spolupráci s ostatními politickými subjekty a
uskupeními,
f) přijetí nových členů VP Děčín,
g) vyloučení členů z VP Děčín na návrh alespoň třech členů,
h) při výročním zasedání schvalovat strategii VP Děčín na nadcházející kalendářní rok a
zprávu Předsedy o činnosti a zprávu pokladníka o hospodaření VP Děčín za
předcházející kalendářní rok,
i) rozhodování o odvolání zastupitele proti pozastavení jeho členství v Radě z důvodu
porušení rozhodnutí Rady o vázanosti (viz čl. 21 Stanov),
j) rozhodovat o výši a splatnosti členského příspěvku,
k) rozhodovat o rozpuštění VP Děčín.
11. O záležitosti dle čl. 10 písm. a) a k) rozhoduje Sněm alespoň dvoutřetinovou většinou
všech členů, o záležitosti dle čl. 10 písm. g) a i) dvoutřetinovou většinou přítomných
členů a o zbývajících záležitostech nadpoloviční většinou přítomných členů.

Rada
12. Výkonným orgánem VP Děčín je Rada.
13. Radu tvoří Předseda, Místopředseda, Pokladník a další zvolení členové, jejichž počet
určí Sněm. Členy Rady jsou vždy zastupitelé zvoleni do zastupitelstva města Děčín za VP
Děčín.
14. Funkční období člena Rady je tříleté. To neplatí, pokud je členství v Radě spojeno s
funkcí zastupitele zvoleného za VP Děčín, v takovém případě je funkční období člena
rady shodné s funkčním obdobím této funkce.
15. Radu svolává Předseda nebo Místopředseda zpravidla 1 za měsíc obvykle
prostřednictvím tajemníka.
16. Rada připravuje jednání Sněmu, včetně návrhů bodů jednání a podkladových
materiálů.
17. Rada nebo jí pověření členové Rady vedou politická jednání. Rada při tom prosazuje
politický program VP Děčín.
18. Rada je usnášení schopná, pokud je přítomna nadpoloviční většina jejích členů, z
nichž alespoň jeden je Předseda nebo Místopředseda. Rada rozhoduje nadpoloviční
většinou přítomných členů - v případě rovnosti ji rozhoduje hlas Předsedy a není-li
Předseda přítomen, hlas Místopředsedy.
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19. Rada má v kompetenci:
a) zřízení pracovních skupin VP Děčín pro rozpracování vybraných témat komunální
politiky města Děčín a jmenování jejích členů,
b) rozhodnutí o nominacích do orgánů města Děčín za VP Děčín, vyjma kandidátky do
zastupitelstva,
c) realizaci strategie VP Děčín schválené Sněmem,
d) může vydávat stanovisko ke zprávě Předsedy o činnosti a hospodaření VP Děčín,
e) může vydávat doporučení zastupitelům a členům rady města Děčín k otázkám
projednávaných v těchto orgánech města,
f) rozhodování o dalších záležitostech, které nejsou Stanovami svěřeny jiným orgánům
VP Děčín.
20. Pro zásadní hlasování v zastupitelstvu nebo radě města Děčín je Rada oprávněna
rozhodnout o vázanosti zastupitele zvoleného za VP Děčín při hlasování. Zásadním
hlasováním je při tom takové hlasování v zastupitelstvu nebo radě města, které se
přímo a závažným způsobem týká naplňování a realizace Charty nebo Volebního
programu.
21. Z důvodu porušení vázanosti při hlasování může Rada rozhodnout o pozastavení
členství zastupitele v Radě. Porušením vázanosti se rozumí hlasování v rozporu s
rozhodnutím o vázanosti. Zdržení se hlasování v rozporu s rozhodnutím Rady
představuje rovněž porušení rozhodnutí o vázanosti. Zastupitel, jemuž bylo členství v
Radě takto pozastaveno, je oprávněn se proti rozhodnutí Rady odvolat ke Sněmu
písemným podáním doručeným alespoň jednomu členovi Rady do 30 dnů po obdržení
rozhodnutí Rady o vyloučení. Odvolání má odkladný účinek. Sněm rozhodne o odvolání
na nejbližším zasedání. Sněm může z důvodu porušení vázanosti při hlasování
zastupitele rovněž odvolat z Rady, v závažných případech rozhodnout o jeho vyloučení z
VP Děčín (čl. 6 Stanov).

Předseda a Místopředseda
22. Předseda reprezentuje VP Děčín navenek.
23. Předseda vede jednání Rady.
24. Předseda je odpovědný za oficiální informační výstupy VP Děčín směrem k
veřejnosti.
25. Při reprezentaci VP Děčín navenek i při i komunikaci s veřejností jsou Předseda a
tiskový mluvčí vázáni rozhodnutími Sněmu a Rady.
26. Místopředseda zastupuje předsedu v jeho nepřítomnosti, zejména na zasedání
Rady a Sněmu.
27. Pro funkční období Předsedy a Místopředsedy se použije čl. 14 Stanov.
28. Pokladník
a) Vede pokladnu a účetnictví VP Děčín.
b) Vede evidenci členů, členských příspěvků a dalších příspěvků schválených Sněmem
c) Jednou ročně předkládá Sněmu zprávu o hospodaření VP Děčín
d) Může mu být přiznána odměna, jejíž výši určí Rada
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29. Tajemník
a) Zajišťuje plnou a pravidelnou informovanost všech členů VP Děčín
b) Zodpovídá za webové stránky a facebookový profil VP Děčín
c) Účastní se zasedání Rady a Sněmu, pořizuje o nich zápis, který po schválení
Předsedou příp. Místopředsedou rozesílá členům VP Děčín.
d) Plní další úkoly, kterými je pověřen Radou nebo Sněmem.
e) Je volen Radou
f) Za svou činnost může pobírat odměnu schválenou Radou
g) V případě, že funkce není obsazena nebo ji Tajemník nemůže vykonávat, plní jeho
funkci člen VP Děčín pověřený Radou.
Pracovní skupiny
30. Ke zpracování vybraných témat komunální politiky Rada zřizuje a jmenuje pracovní
skupiny.
31. Pracovní skupiny jsou poradním orgánem Rady.
32. Členem pracovní skupiny mohou být členové VP Děčín, sympatizanti nebo
kterákoliv jiná osoba, jejíž spolupráce s VP Děčín nebude představovat diskreditaci VP
Děčín.
33. Každou pracovní skupinu vede zpravodaj, který je expertem pro dotyčnou oblast.
Sympatizanti
34. Sympatizantem může být každá osoba, včetně právnických (sympatizující
organizace), která o to projeví zájem. Seznam sympatizantů vede Rada.
35. Sympatizant má právo na průběžné informace o činnosti VP Děčín.
36. Především z řad sympatizantů se jmenují zástupci VP Děčín do volebních komisí.

Aktualizováno v Děčíně, dne 18. srpna 2018
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