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1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 

Jednací řád výborů zastupitelstva města - osadních výborů, upravuje věci související se zřízenými 
osadními výbory.  

 

2. ZŘÍZENÍ OSADNÍCH VÝBORŮ 

Na základě § 120 zákona 128/2000 Sb. o obcích zřídilo zastupitelstvo města osadní výbory 
v následujících částech města a určilo tyto počty členů: 

- Březinka 3  členy 
- Herlify 3 členy 
- Horní Papšíkov 3 členy 
- Jílemník 3 členy 
- Květnov 3 členy 
- Mírovka 5 členů 
- Novotnův Dvůr 3 členy 
- Perknov 5 členů 
- Poděbaby, Klanečná 3 členy 
- Suchá 3 členy 
- Svatý Kříž 5 členů 
- Šmolovy 5 členů  
- Termesivy 3 členy 
- Veselice 3 členy 
- Vršovice 3 členy 
- Vysočany 3 členy 
- Zbožice 3 členy 
 

 

3. OPRÁVNĚNÍ OSADNÍHO VÝBORU 

Oprávnění osadního výboru je stanoveno v §121 zákona o obcích č. 128/2000 Sb. Výbory jsou v souladu 
s §118 zákona o obcích č. 128/2000 Sb. odpovědny ze své činnosti zastupitelstvu města. 

 

4. ČLENOVÉ OSADNÍHO VÝBORU 

a) Členy osadního výboru jsou občané obce, kteří jsou přihlášeny k trvalému pobytu v té části obce, 
pro kterou je osadní výbor zřízen, a jsou určeni zastupitelstvem města. 

b) Předsedu osadního výboru zvolí zastupitelstvo města z řad členů osadního výboru. 

c) V případě změny členů osadního výboru v průběhu volebního období, je předseda osadního 
výboru povinen informovat o tomto odbor vnějších a vnitřních vztahů, který vede evidenci členů 
jednotlivých osadních výborů, a který je také povinen tuto evidenci v případě změny aktualizovat. 
Nově nominovaný člen osadního výboru je v případě souhlasu s nominací povinen odevzdat 
odboru vnějších a vnitřních vztahů  vyplněný formulář „ Souhlas se členstvím v osadním výboru“, 
který je přílohou č.1 tohoto jednacího řádu, člen rezignující na post člena osadního výboru pak 
odevzdá odboru vnějších a vnitřních vztahů  vyplněný formulář “ Rezignace na členství 
v osadním výboru“, který je přílohou č. 2 tohoto jednacího řádu. 
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5. VOLEBNÍ OBDOBÍ 

a) Členové a předseda osadního výboru se volí na dobu 4 let. 

b) Funkční období předsedy osadního výboru i jeho členů začíná dnem, kdy byli zvoleni 
zastupitelstvem města. 

 

6. JEDNÁNÍ OSADNÍHO VÝBORU 

a) Jednání osadního výboru svolává jeho předseda podle potřeby nebo podle plánu činnosti, který 
si osadní výbor schválil.  

b) Osadní výbor je usnášeníschopný, pokud je přítomna nadpoloviční většina jeho členů.  
c) Z jednání se pořizuje stručný zápis, který obsahuje minimálně: 

-          datum a místo jednání osadního výboru 
-          prezenční listinu přítomných členů 
-          přijatá usnesení, popř. náměty pro orgány města 
-          podpis předsedy osadního výboru a dalšího člena 

d) Usnesení osadního výboru je platně přijato, pokud pro něj hlasuje nadpoloviční většina členů 
výboru.  

e) Na jednání osadního výboru si mohou jeho členové přizvat k projednání určité záležitosti 
kteréhokoliv z občanů své části města a požádat o účast zástupce orgánů města. 

 

7. ZÁVĚREČNÉ USTANOVENÍ 

Tento předpis, QS 55-26 Jednací řád výborů Zastupitelstva města Havlíčkův Brod – osadní výbory, 
schválilo zastupitelstvo města na svém jednání dne 22. října 2012 usnesením č. 303/12. Tento 
jednací řád zároveň ruší a nahrazuje dosavadní Jednací řád osadního výboru schválený 
zastupitelstvem města usnesením č. 6/01 ze dne 29. ledna 2001, novelizovaný usneseními 
zastupitelstva města č. 164/01, č. 415/05 a č. 334/09. 

QS 55-26 Jednací řád výborů Zastupitelstva města Havlíčkův Brod – osadní výbory nabývá platnosti 
a účinnosti schválením zastupitelstva města.  

Změnu č. 1 toho předpisu, QS 55-26 Jednací řád výborů Zastupitelstva města Havlíčkův Brod – 
osadní výbory, schválilo zastupitelstvo města na svém jednání dne 29. 4. 2013 usnesením č. 99/13 a 
nabývá platnosti a účinnosti dnem 1.6.2013.  

Změnu č. 2 toho předpisu, QS 55-26 Jednací řád výborů Zastupitelstva města Havlíčkův Brod – 
osadní výbory, schválilo zastupitelstvo města na svém jednání dne 12. 9. 2016 usnesením č. 221/16 
a nabývá platnosti a účinnosti dnem 13.9.2016. 

Změnu č. 3 toho předpisu, QS 55-26 Jednací řád výborů Zastupitelstva města Havlíčkův Brod – 
osadní výbory, schválilo zastupitelstvo města na svém jednání dne 12. 6. 2017 usnesením č.154/17 
a nabývá platnosti a účinnosti dnem 13.6.2017. 

Změnu č. 4 toho předpisu, QS 55-26 Jednací řád výborů Zastupitelstva města Havlíčkův Brod – 
osadní výbory, schválilo zastupitelstvo města na svém jednání dne 17. 6. 2019 usnesením č. 114/19 
a nabývá platnosti a účinnosti dnem 17.6.2019. 

Změnu č. 5 toho předpisu, QS 55-26 Jednací řád výborů Zastupitelstva města Havlíčkův Brod – 
osadní výbory, schválilo zastupitelstvo města na svém jednání dne 14. 6. 2021 usnesením č. 109/21 
a nabývá platnosti a účinnosti dnem 15.6.2021. 

 

 

……………………………. 

   Mgr. Jan Tecl, MBA 

                starosta 
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Příloha č.1 – Souhlas se členstvím v osadním výboru 

 

 

ODBOR VNĚJŠÍCH A VNITŘNÍCH VZTAHŮ  

 

 

 

Souhlas se členstvím v Osadním výboru v ……………………………………………………. 

 

  

 

 

Titul: Jméno Příjmení 

   

Adresa  trvalého pobytu:  

Telefon:  Email:  

 

 

 

 

V …………………………………, dne: ………………….  podpis: ……………………………………  
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Příloha č.2 – Rezignace na členství v osadním výboru 

 

 

 

 

 

ODBOR VNĚJŠÍCH A VNITŘNÍCH VZTAHŮ   

 

 

 

Rezignace na členství v Osadním výboru v ……………………………………………………. 

 

  

 

 

Titul: Jméno: Příjmení: 

   

Adresa  trvalého pobytu:  

Telefon:  Email:  

 

 

Rezignuji tímto na člena v Osadním výboru v ……………………………………. ke dni ……………………. .  

 

 

 

V …………………………………, dne: ………………….     podpis: ……………………………………  
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Rozdělovník písemné formy dokumentu 

Výtisk Držitel 

1 Odbor vnějších a vnitřních vztahů Petra Dolejšová 

2 Odbor vnějších a vnitřních vztahů Petr Adam  

3 Personálně – mzdové oddělení Hana Škramovská  

Rozdělovník elektronické formy dokumentu 

Soubor Držitel 

intranet MěÚ ve formátu PDF Správce dokumentace 

Z:/Vnitřní předpisy MěÚ/QS 55-26 (PDF; DOC) Správce dokumentu 

 

 

 

 

 


