ZÁSADY
PRO ZŘIZOVÁNÍ A ČINNOST OSADNÍCH VÝBORŮ
V PŘÍMĚSTSKÝCH ČÁSTECH
MĚSTA TÁBORA
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Město Tábor v souladu s §120 zákona č. 128/2000 Sb. o obcích, s usnesením
Zastupitelstva města Tábora č. 98/4/19 ze dne 4. 3. 2019, vydává tyto „Zásady pro
zřizování a činnost Osadních výborů (dále jen „OV“) v příměstských částech (dále jen
„PČ“) města Tábora (dále jen „zásady“)
Článek 1
OBECNÁ USTANOVENÍ
(1) Zásady se vztahují na tyto příměstské části města Tábora: Čekanice, Čelkovice, Hlinice,
Horky, Klokoty, Měšice, Náchod, Smyslov, Stoklasná Lhota, Větrovy,
Všechov,
Zahrádka, Zaluží a Zárybničná Lhota.
(2) Zásady upravují zřizování a činnost OV.
Článek 2
ZŘÍZENÍ OV
(1) OV zřizuje v dané PČ svým usnesením Zastupitelstvo města Tábora.
(2) Předsedu OV zvolí a členy OV určí Zastupitelstvo města Tábora.
(3) Zástupci PČ, kde bude zřízen OV, předloží zastupitelstvu města, cestou Odboru
vnitřních věcí, návrh kandidátů na předsedu a členy nového OV.
(4) Funkční období OV je čtyřleté a začíná jeho zřízením v souladu se schváleným
usnesením Zastupitelstva města Tábora a končí současně s volebním obdobím
zastupitelstva města.
Článek 3
SLOŽENÍ OV
(1) OV tvoří předseda a dva členové, přičemž má zpravidla 3 členy (včetně předsedy).
(2) Počet členů OV, může být vyšší než tři, pokud tak stanoví zastupitelstvo města pro
danou PČ svým usnesením.
(3) Předsedu výboru zvolí zastupitelstvo města.
(4) Členy OV jsou občané, kteří jsou přihlášeni k trvalému pobytu v PČ, pro kterou je OV
zřízen.
(5) Činnost OV bude ukončena, pokud po odstoupení člena OV, nebude OV doplněn do
počtu 3 členů, na následujícím jednání zastupitelstva.
Článek 4
PŮSOBNOST OV
(1) OV nemá právní subjektivitu a jeho působnost je mu dána pouze v dané PČ.
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(2) Působnost OV se vztahuje pouze k samosprávným činnostem města, nikoli k výkonu
státní správy.

Článek 5
OPRÁVNĚNÍ OV
(1) OV má při své činnosti tato oprávnění:
a. předkládat zastupitelstvu města, radě města a výborům návrhy týkající se rozvoje PČ
a rozpočtu města,
b. vyjadřovat se k návrhům předkládaným zastupitelstvu a radě města k rozhodnutí,
pokud se týkají dané PČ,
c. vyjadřovat se k připomínkám a podnětům předkládaným občany PČ, kteří jsou
hlášeni k trvalému pobytu v dané PČ,
d. požádá-li předseda osadního výboru na zasedání zastupitelstva obce o slovo, musí
mu být uděleno.
e. používat přidělené finanční prostředky na investiční akce a drobnou údržbu PČ, na
vlastní administrativní činnost a na podporu kulturních, sportovních a společenských
aktivit v dané PČ,
f. vyjadřovat se k návrhům územně plánovací dokumentace,
g. obracet se s podněty týkajících se dané PČ na odbory MěÚ,
h. zvát volené představitele města, tajemníka a pracovníky města na svá jednání.
Článek 6
POVINNOSTI OV
(1) OV plní při své činnosti tyto povinnosti:
a. pro hospodaření s finančními prostředky určenými pro danou PČ rozpočtem města,
sestavit návrh vlastního rozpočtu dané PČ, který předá vedoucímu odboru vnitřních
věcí MěÚ nejpozději do 30.4.2019 na rok 2019 a nejpozději do 30.6. vždy pro
následující roky. Finanční prostředky budou použity výhradně pro danou PČ a
v dané PČ,
b. předložené výdaje v návrhu rozpočtu, budou rozčleněny na finanční prostředky
vydané na vlastní administrativní činnost, provozní náklady, na kulturní, sportovní a
společenské aktivity, maximálně však do výše 40 % a na finanční prostředky vydané
na investiční akce, údržbu a opravy, ve výši 60 %, v dané PČ v kalendářním roce,
c. projednávat, řešit nebo postoupit k řešení orgánům města připomínky, podněty a
návrhy předložené mu občany dané PČ,
d. na požádání spolupracovat s orgány města při řešení místní problematiky,
e. spolupracovat se všemi orgány výkonu státní správy a samosprávy, zejména na
úseku veřejného pořádku, životního prostředí, výstavby atd.
Článek 7
HOSPODAŘENÍ OV
(1) OV hospodaří s finančními prostředky vyčleněnými rozpočtem města pro danou PČ.
(2) Tyto finanční prostředky jsou určeny především na spolufinancování investičních
akcí a oprav, které jsou plánovány a financovány z rozpočtu města, v dané PČ.
(3) Finanční hospodaření výboru je určeno paušální částkou 200,- Kč na jednoho
občana PČ a paušální částky 40.000,- Kč na kalendářní rok. Tato finanční částka
může být upřesněna při schvalování rozpočtu na příslušný kalendářní rok.
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(4) Finanční prostředky PČ spravuje odbor vnitřních věcí MěÚ Tábor, zvlášť pro každou
příměstskou část pod přiděleným variabilním symbolem. Svěřené finanční
prostředky jsou převoditelné do následujícího kalendářního roku.
(5) PČ předkládá své požadavky prostřednictvím předsedy OV, přičemž musí být
schváleny OV.
(6) OV může čerpat ze svého rozpočtu na kalendářní rok finanční prostředky na vlastní
administrativní činnost, provozní náklady, na kulturní, sportovní a společenské
aktivity v dané PČ, maximálně však do výše 40 % a zbývající část rozpočtu, tj. 60 %
na investiční akce, údržbu a opravy.
(7) Z rozpočtu OV pro danou PČ, nelze hradit alkoholické nápoje, včetně 10 ° piva a
tabákové výrobky.
(8) Objednávky a fakturace na jednotlivé akce v PČ, se administrují cestou příslušných
odborů MěÚ Tábor. Vlastní financování se uskutečňuje na pokladně MěÚ
proplácením pokladních dokladů v hotovosti, dále bankovním převodem pouze na
základě předem vystavené objednávky nebo smlouvy.
(9) Stávající zbývající finanční prostředky Výborů příměstských částí, uložené ve fondu
rezerv a rozvoje, budou po nabytí účinnosti těchto zásad, jednotlivými OV, použity
výhradně k investičním akcím, opravám a údržbě v dané PČ.
(10) V případě ukončení činnosti OV v dané PČ (viz. Čl. 3, odst. (5)), budou
nevyčerpaně finanční prostředky této PČ, převedeny do rozpočtu města.

Článek 8
FINANČNÍ OHODNOCENÍ PŘEDSEDŮ A ČLENŮ OV
(1) Za plnění povinností předsedy nebo člena OV, které vyplývají z článku č.6 zásad
a za práci pro danou PČ a její občany, náleží předsedovi OV finanční odměna ve
výší maximálně 5.000,-- Kč za kalendářní rok a členu OV náleží finanční odměna ve
výší maximálně 2.000,-- Kč za kalendářní rok.
(2) Finanční odměnu do stanovené maximální výše navrhne a odsouhlasí OV dané
PČ.
(3) Finanční odměnu schvaluje tajemník MěÚ Tábor, na základě uzavření dohody o
provedení práce s předsedou nebo členem OV.
(4) Finanční prostředky na ohodnocení předsedů a členů OV jsou čerpány z rozpočtu
pro danou PČ.
(5) Finanční odměna se nepřevádí do následujícího kalendářního roku, pokud není
vyplacena v běžném roce.
(6) Finanční odměna nenáleží členům OV, pokud řádně nevykonávají svoji činnost
pro danou PČ.
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Článek 9
ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
(1) OV jsou povinny řídit se a konat dle těchto zásad.
(2) Zásady byly schváleny Zastupitelstvem města Tábora dne 4.3. 2019 usnesením č.
98/4/19 a nabývají účinnosti dne 1.4. 2019.

Ing. Štěpán Pavlík
starosta města
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