Rada kraje Vysočina

Pravidla
Rady kraje Vysočina
o komunikaci s příspěvkovými organizacemi zřizovanými krajem Vysočina
ze dne 5. 6. 2007

č. 07/07

Článek 1
Úvodní ustanovení
Tato Pravidla Rady kraje Vysočina o komunikaci s příspěvkovými organizacemi zřizovanými
krajem Vysočina (dále jen „Pravidla“) upravují postup při informování zřizovatele o
skutečnostech vzniklých při činnosti příspěvkové organizace a zároveň postup pro
informování příspěvkových organizací zřizovatelem.
Článek 2
Informační povinnost příspěvkových organizací v běžných věcech
(1)

Informační povinností v běžných věcech se pro účely těchto Pravidel rozumí povinnost
informovat zřizovatele zejména o:
a) déletrvající nepřítomnosti ředitele na pracovišti (více jak 3 pracovní dny) a jeho
zastupování v době nepřítomnosti,
b) běžných majetkových škodách způsobených v souvislosti s činností příspěvkové
organizace (rozsah běžné majetkové škody vymezí vedoucí příslušného odboru
Krajského úřadu kraje Vysočina po dohodě s ředitelem příspěvkové organizace),
c) oznámených kontrolách s výjimkou kontrol prováděných zřizovatelem,
d) pracovních úrazech zaměstnanců příspěvkových organizací.

(2)

Informační povinnost vůči zřizovateli má ředitel příspěvkové organizace, případně jím
pověřená osoba (dále jen „ředitel“).

(3)

O běžných věcech, s výjimkou běžných věcí uvedených v Čl. 2 odst. 1 písm. b) a písm.
d), informuje ředitel vedoucího příslušného odboru Krajského úřadu kraje Vysočina
(dále jen „vedoucí příslušného odboru“) nebo jím pověřeného zaměstnance,
prostřednictvím elektronické pošty předem, pokud je to možné, případně bezprostředně
poté, co došlo k věci, o níž má ředitel informovat. O běžných věcech uvedených v Čl. 2
odst. 1 písm. b) a písm. d), informuje ředitel vedoucího příslušného odboru
prostřednictvím elektronické pošty souhrnně, a to dvakrát ročně vždy k 30. 6. a 31. 12
příslušného kalendářního roku, pokud se s vedoucím příslušného odboru nedohodne
na informování častějším.

Článek 3
Informační povinnost příspěvkových organizací v mimořádných a krizových věcech
(1)

Informační povinností v mimořádných a krizových věcech se pro účely těchto Pravidel
rozumí povinnost informovat zřizovatele zejména o:
a) skutečnostech, které mohou mít širší společenský dopad (např. epidemie, živelní
pohromy, apod.),
b) situacích, které mohou mít nepříznivý mediální dopad na zřizovatele, případně
příspěvkovou organizaci,
c) majetkových škodách způsobených v souvislosti s činností příspěvkové
organizace, které přesahují rámec běžné majetkové škody způsobené
v souvislosti s činností příspěvkové organizace,
d) podezřeních na spáchání trestného činu v souvislosti s činností příspěvkové
organizace, a to neprodleně poté, co tato skutečnost bude oznámena orgánům
činným v trestním řízení.

(2)

Informační povinnost vůči zřizovateli má ředitel.

(3)

O mimořádných a krizových věcech informuje ředitel vedoucího příslušného odboru
s ohledem na míru závažnosti konkrétní mimořádné a krizové věci, a to telefonicky a
současně prostřednictvím elektronické pošty bezprostředně poté, co došlo k věci, o níž
má ředitel informovat.

(4)

Vedoucí příslušného odboru informuje o sdělených mimořádných a krizových věcech
neprodleně telefonicky:
a) hejtmana kraje,
b) příslušného gesčního radního,
c) ředitele krajského úřadu.

(5)

Vedoucí příslušného odboru předloží materiál radě kraje na jejím nejbližším zasedání,
ve kterém ji informuje o sdělených mimořádných a krizových věcech.
Článek 4
Informační povinnost zřizovatele

(1)

Informační povinností zřizovatele se pro účely těchto Pravidel rozumí povinnost
informovat příspěvkovou organizaci zejména o:
a) změnách zřizovacích listin provedených Zastupitelstvem kraje Vysočina (dále jen
„zastupitelstvo kraje“),
b) usneseních Rady kraje Vysočina (dále jen „rada kraje“) týkajících se činnosti
příslušných příspěvkových organizací.

(2)

Zřizovatel informuje příspěvkovou organizaci prostřednictvím ředitele.

(3)

Informační povinnost dle těchto Pravidel plní za zřizovatele vedoucí příslušného
odboru. Vedoucí příslušného odboru informuje ředitele prostřednictvím elektronické
pošty bezprostředně poté, co je vyhotoven zápis z jednání příslušného orgánu
zřizovatele, případně bezprostředně poté, co došlo k věci, o níž má být příspěvková
organizace informována.
Článek 5
Závěrečná ustanovení

(1)

Těmito Pravidly nejsou dotčeny povinnosti příspěvkových organizací poskytovat
informace podle obecně závazných právních předpisů, ostatních Pravidel rady kraje,
Zásad zastupitelstva kraje, konkrétních usnesení orgánů kraje či vnitřních předpisů
příspěvkových organizací.

(2)

Za aktualizaci těchto Pravidel odpovídají společně Odbor dopravy a silničního
hospodářství, Odbor kultury a památkové péče, Odbor školství, mládeže a sportu a
Odbor sociálních věcí a zdravotnictví Krajského úřadu kraje Vysočina.

(3)

Tato Pravidla nabývají platnosti a účinnosti dnem schválení radou kraje.

(4)

Tato Pravidla byla projednána na jednání Rady kraje Vysočina dne 5. 6. 2007
a schválena usnesením č. 0770/19/2007/RK.

V Jihlavě, dne 5. 6. 2007
………………………………….
Miloš Vystrčil
hejtman kraje

