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Článek 1

1. Rada města České Budějovice usnesením číslo 1430/2011 ze dne 5. října 2011 zřídila
Seniorský senát města České Budějovice (dále jen „Senát“).
2. Senát je poradním orgánem Rady města, je nezávislý a politicky neutrální.
3. Činnost členů pro Senát je dobrovolná.

Článek 2

1. Senát má alespoň 10 členů, které jmenuje a odvolává Rada města České Budějovice (dále
jen „Rada“).
2. Členem Senátu se může stát pouze osoba starší 60 let s trvalým bydlištěm na území
statutárního města České Budějovice.
3. Funkční období Senátu je totožné s funkčním obdobím Rady.
4. Předsedu Senátu volí a odvolávají členové Senátu ze svých řad. Postupují přitom
v souladu se schváleným Jednacím a volebním řádem Seniorského senátu statutárního
města České Budějovice.
5. Funkční období předsedy Senátu je dvouleté, s možností opětovného zvolení.

Článek 3

1. Cílem činnosti Senátu je vytvoření kompetentního názorového spektra respektujícího
životní podmínky a problémy seniorů žijících v Českých Budějovicích a prezentace
názorů, vizí a možností pro zlepšení kvality jejich života.
2. Mezi hlavní činnosti Senátu patří:
- zajišťování a udržování styku s veřejností, zvláště s organizacemi, které sdružují
seniory;
- podpora šíření informací relevantních pro seniory;
- účast na vybraných jednáních komisí Rady města a Zastupitelstva města s cílem
identifikovat tematické oblasti, ke kterým se členové Senátu budou vyjadřovat;
- vyhledávat v terénu tematické oblasti, kterými se Senát bude zabývat a bude k nim
zaujímat stanoviska a možnosti řešení;
- na základě výzvy primátora města, rady města nebo jejích komisí vytvářet kvalitní a
kompetentní stanoviska k požadovaným tematickým oblastem.

Článek 4

1. Senát jedná z vlastní iniciativy a zároveň plní úkoly, kterými ho pověří Rada.
2. Senát se ze své činnosti odpovídá Radě.
3. K projednávaným otázkám přijímá Senát formou usnesení stanoviska, která jsou
podkladem pro jednání Rady.
4. Senát má právo prostřednictvím svého předsedy předkládat nejpozději týden před
konáním Rady návrhy, připomínky a podněty, které mohou být zařazeny na program
připravovaného zasedání Rady.
5. Přípravu podkladů pro projednání v Senátu garantuje věcně příslušný náměstek primátora
města, pokud je navrhovatelem projednávaného bodu statutární město České Budějovice.
Je-li navrhovatelem projednávané věci Senát, garantuje přípravu podkladů předseda nebo
jím pověřený člen. Tajemník Senátu může v takovém případě poskytnout administrativní
součinnost.

Článek 5

1. Senát se schází podle potřeby, nejméně však jednou za dva měsíce.
2. Jednání svolává a řídí předseda nebo jím pověřený člen Senátu.
3. Spolupráci a součinnost s vedením statutárního města České Budějovice a organizaci
jednání zabezpečuje tajemník Senátu, kterého jmenuje náměstek primátora pro soc. oblast,
školství a zdravotnictví z řad zaměstnanců města zařazených do Odboru sociálních věcí
Magistrátu města České Budějovice. Členové rady města se mohou účastnit jednání
Senátu s hlasem poradním.
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