JEDNACÍ ŘÁD
Komise pro tradiční lidovou kulturu
Čl. I
Jednací řád upravuje ustavení, přípravu, průběh zasedání a další procesní náležitosti Komise pro tradiční
lidovou kulturu (dále jen „Komise“).

Čl. II
1. „Komise“ je pracovním orgánem Rady Zlínského kraje.
2. „Komise“ se vyjadřuje k:
• návrhům na udělení, popř. odnětí titulu „Mistr tradiční rukodělné výroby Zlínského kraje“ (dále jen
„Titul“),
• doplňování výčtu oborů tradičních lidových řemesel, v nichž se tento „Titul“ uděluje,
• stanovení a plnění povinných kriterií pro výběr kandidátů „Titulu“,
• posuzování návrhů na podporu nositelů „Titulu“, a to zejména návrhů na podporu prezentace jejich
výrobků a na předávání jejich znalostí a dovedností v daném oboru tradičního lidového řemesla další
generaci,
• ke způsobu přezkoumávání podmínek udělení, naplňování práv a povinností nositelů „Titulu“.
3. „Komise“ může předkládat RZK iniciativní návrhy v oboru své působnosti.

Čl. III
1. „Komisi“ jmenuje Rada Zlínského kraje jako svůj poradní orgán na návrh člena Rady Zlínského kraje
odpovědného za oblast kultury a památkové péče.
2. „Komise“ je sestavena z člena Rady Zlínského kraje odpovědného za oblast kultury a odborníků v oborech
lidové kultury a národního kulturního dědictví. Členy komise jsou vždy vedoucí odboru kultury a památkové
péče Krajského úřadu Zlínského kraje a ředitel Slováckého muzea v Uherském Hradišti, které je pověřeno
funkcí „Centra péče o tradiční lidovou kulturu Zlínského kraje“.
3. Funkční období „Komise“ je shodné s funkčním obdobím Rady Zlínského kraje.
4. Členství v „Komisi“ je čestné.
5. Členství v „Komisi“ zaniká uplynutím funkčního období komise, vzdáním se funkce, odvoláním z funkce,
úmrtím člena“. Na uvolněné místo jmenuje Rada Zlínského kraje nového člena.

Čl. IV
1. „Komise“ volí ze svého středu předsedu a místopředsedu na celé funkční období. Místopředseda zastupuje
předsedu v době jeho nepřítomnosti. Funkci tajemníka vykonává pracovník odboru kultury a památkové péče
Krajského úřadu Zlínského kraje pověřený vedoucím odboru kultury a památkové péče.
2. „Komise“ je způsobilá se usnášet, je-li přítomna nadpoloviční většina členů. K platnosti usnesení stačí prostá
většina hlasů přítomných členů. Při rovnosti hlasů je rozhodující hlas předsedy, v případě jeho nepřítomnosti
hlas místopředsedy.
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3. Předseda může přizvat k jednání podle potřeby odborné experty, případně zástupce profesních sdružení
lidových výrobců nebo odborníků v oboru tradiční lidové kultury.
4. „Komise“ projednává každou nominaci samostatně a opírá se při svém rozhodování o předloženou
dokumentaci. Při svém rozhodování může přihlédnout k názorům přizvaných specialistů. Komise připraví
v souladu s tímto jednacím řádem návrh na ocenění a předloží ho RZK ke schválení.

Čl. V
1. Tento jednací řád nabývá účinnosti dnem následujícím po dni schválení Radou Zlínského kraje.

Čl. VI
1.

Tento jednací řád nabývá účinnosti od 5. května 2017.

2.

K tomuto datu se ruší JEDNACÍ ŘÁD: Komise pro tradiční lidovou kulturu schválený Radou Zlínského kraje
dne 19. září 2011, usn. č. 0840/R18/11.
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