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STATUT
ÚSEKU REGIONÁLNÍCH SVAZŮ
Článek I.
ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ
1)

Tento statut upravuje základní zásady činnosti Úseku regionálních svazů (dále jen „ÚRS“),
upravuje pravomoci ÚRS a zásady, jimiž se úsek při své činnosti řídí.

2)

ÚRS je nižším odborným organizačním článkem ustanoveným v souladu s Organizačním
schématem ČMSHb.

3)

Vedoucí úseku je členem Předsednictva ČMSHb.

4)

Členy úseku jmenuje a odvolává Předsednictvo ČMSHb na základě návrhu vedoucího úseku
nebo na základě vlastního návrhu.

5)

Jednání úseku se řídí zásadami jednání orgánů ČMSHb podle čl. 6 Stanov ČMSHb.

Článek II.
POSLÁNÍ ÚSEKU
1)

Hlavním posláním (úkolem) ÚRS je organizační a metodické vedení pobočných spolků
(nižších článků) – Regionálních svazů hokejbalu (dále jen „RSHb“). Spravovat a vytvářet
související legislativní oblast ČMSHb. Navrhovat patřičná opatření týkající se činnosti úseku
a ostatních organizačních složek ČMSHb.

Článek III.
KOMPETENCE ÚSEKU
1)

ÚRS vydává podněty, podmínky neinvestičních příspěvků na činnost RSHb a metodické
pokyny v otázkách svěřených jí tímto statutem.

2)

Vedoucí úseku odpovídá za činnost úseku a jeho členů.

3)

ÚRS zpracovává na žádost Předsednictva ČMSHb, ale i iniciativně a samostatně návrhy a
stanoviska k zásadním otázkám, rozhodnutím a předkládá je k dalšímu projednání
Předsednictvem ČMSHb.

4)

Jednání komise řídí její vedoucí, případně jím pověřený člen.

5)

Z každého jednání úseku se pořizuje zápis, který zpracovává předseda úseku, případně jím
pověřený člen a prezenční listina přítomných.

6)

Vedoucí úseku je oprávněn přizvat na jednání úseku odborníky, a to podle druhu
projednávané problematiky.
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7)

Na jednání úseku mají přístup též členové Předsednictva ČMSHb, generální sekretář ČMSHb
a předseda nebo pověřený člen Kontrolní komise ČMSHb.

8)

Za odbornou činnost a řešení náročných úkolů mohou členové úseku obdržet odměnu, kterou
stanoví Předsednictvo ČMSHb.

Článek IV.
ČINNOST ÚSEKU
1)

ÚRS zajišťuje zejména tyto činnosti:
a) zaštiťuje komunikaci RSHb směrem k Předsednictvu ČMSHb,
b) spolupracuje s RSHb ve všech oborech jejich činnosti,
c) realizuje strategii podpory RSHb,
d) zadává pokyn k úhradě příspěvků RSHb z rozpočtu ÚRS ekonomovi ČMSHb,
e) provádí kontrolu (audit) činnosti RSHb včetně využití příspěvků z rozpočtu ÚRS,
f) metodicky vede RSHb,
g) organizuje setkání zástupců RSHb,
h) podává návrhy na rozvoj regionálního prostředí,
i) eviduje a kontroluje vyhlášení valných hromad RSHb včetně příslušných dokumentů a
plnění závazků RSHb směrem k Valné hromadě ČMSHb (volba delegátů atp.)
j) sestavuje vlastní návrh rozpočtu ÚRS,
k) připravuje další materiály na základě požadavků Předsednictva ČMSHb,
l) vyjadřuje se k materiálům předloženým ostatními úseky a komisemi.

2)

Výsledky těchto činností a zprávy o jejich plnění jsou na základě žádosti předkládány
Předsednictvu ČMSHb. K platnosti některých usnesení ÚRS je nutné, aby je předem
Předsednictvo ČMSHb vzalo na vědomí, popřípadě schválilo.

3)

Předsednictvo ČMSHb bere na vědomí:
a) zprávu o činnosti a plán činnosti ÚRS,
b) znění prováděcích předpisů k plnění pravomocí a povinností ÚRS a jejich změny,
c) informace o termínech VH RSHb.

4) Předsednictvo ČMSHb schvaluje:
a) návrh změn ve Směrnici pro organizaci valné hromady RSHb,
b) návrh změn ve Směrnici pro vedení účetnictví RSHb,
c) návrh celorepublikového plánu rozvoje RSHb.
d) znění prováděcích předpisů k plnění pravomocí a povinností ÚRS a jejich změny.

Článek V.
ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
1) Statut nabývá účinnosti na základě schválení Předsednictvem ČMSHb dne 19. 3. 2018.
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