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Zastupitelstvo města Králíky (dále jen „zastupitelstvo města“ nebo „ZM“) vydává v souladu s 

ustanovením § 117, § 120 a § 121 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších 

předpisů (dále jen „zákon o obcích“), tato pravidla pro zřizování a činnost osadních výborů 

města Králíky: 

 

Článek 1 

Ú v o d n í  u s t a n o v e n í  

(1) Osadní výbory jsou iniciačními a poradními orgány zastupitelstva města, jemuž jsou 

také odpovědny ze své činnosti. Působnost osadních výborů je upravena zákonem o 

obcích
1
 a těmito pravidly. 

(2) Město Králíky zřizuje zpravidla osadní výbory v těchto částech obce: 

 Dolní Boříkovice,  

 Dolní Lipka,  

 Prostřední Lipka,  

 Heřmanice,  

 Horní Lipka,  

 Červený Potok,  

 Dolní Hedeč. 

(3) Počet členů osadního výboru v jednotlivých částech obce stanoví zastupitelstvo města 

svým usnesením. Počet členů osadního výboru je vždy lichý, minimální počet členů jsou 

tři. 

(4) Funkční období osadního výboru začíná zvolením jeho členů a předsedy zastupitelstvem 

města a je shodné s volebním obdobím zastupitelstva města. Po nových volbách do 

zastupitelstva města zůstávají v činnosti stávající osadní výbory, a to až do doby zvolení 

nových osadních výborů. K volbě osadních výborů zastupitelstvem města dojde 

bezodkladně, nejpozději však do 6 měsíců po ustavujícím zasedání nově zvoleného 

zastupitelstva města. 

(5) Osadní výbor se schází podle potřeby, nejméně však jednou za tři měsíce. Schůzi 

osadního výboru svolává jeho předseda, v případě potřeby může osadní výbor svolat 

zastupitelstvo města, starosta nebo místostarosta. 

 

Článek 3 

P e r s o n á l n í  o b s a z e n í  o s a d n í h o  v ý b o r u  

(1) Členem osadního výboru může být pouze občan obce, který je přihlášen k trvalému 

pobytu v té části obce, pro kterou je osadní výbor zřízen, a který je zapsán ve stálém 

seznamu voličů.
 2

 

(2) Nominace kandidátů na členy osadních výborů se uskuteční na základě veřejné schůze 

svolané za tímto účelem stávajícím osadním výborem. 

(3) Veřejnou schůzi vede předseda stávajícího osadního výboru, případně jím určený jiný 

člen osadního výboru. 

                                                           
1
 § 120 a § 121 zákona o obcích 

2
 § 28 zák. č.. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí, ve znění pozdějších předpisů 
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(4) Veřejná schůze musí být příslušným osadním výborem svolána nejméně 15 dnů před 

jejím konáním. 

(5) Svolání se provádí zveřejněním oznámení o konání schůze na úřední desce města, na 

informační desce v příslušné části obce a zároveň i způsobem umožňujícím dálkový 

přístup, a to prostřednictvím městského úřadu. 

(6) Seznam kandidátů, nominovaných na členy osadních výborů na veřejné schůzi, předloží 

stávající předseda příslušného osadního výboru místostarostovi města.  

(7) Místostarosta města, po projednání nominací s komisí pro osadní výbory (dříve „komise 

pro integrované obce“), předloží seznam nominovaných kandidátů na členy osadních 

výborů na nejbližším zasedání zastupitelstva města.  

(8) Volbu členů osadních výborů provádí zastupitelstvo města.
3
 

(9) V části obce, kde nebyl v uplynulém volebním období zřízen osadní výbor, vyhlašuje 

termín a vede veřejnou schůzi místostarosta města, případně předseda komise pro osadní 

výbory. 

(10) Pokud nedojde na veřejné schůzi k nominaci na členy osadních výborů, může komise 

pro osadní výbory prostřednictvím místostarosty města předložit zastupitelstvu města 

svůj seznam navržených kandidátů.  

(11) K dodatečné volbě osadního výboru v části obce, kde nebyl osadní výbor zvolen 

v řádném termínu, může dojít kdykoliv v průběhu příslušného volebního období, pokud 

budou navrženi kandidáti alespoň v minimálním počtu.  

 

Článek 4 

P o v i n n o s t i  a  p r á v a  o s a d n í h o  v ý b o r u  

(1) Práva a povinnosti osadních výborů se řídí zákonem o obcích, těmito pravidly a 

ostatními předpisy města Králíky.
 4

 

(2) Osadní výbor má za povinnost zejména: 

a) postoupit příslušným orgánům města připomínky, podněty a návrhy předložené 

osadnímu výboru občany příslušné části obce, 

b) poskytovat na základě znalostí místních poměrů orgánům města součinnost při 

řešení daných problémů,  

c) přiměřeně se podílet na aktivitách sociální komise rady města v obci, 

d) organizovat a technicky zabezpečovat setkání představitelů města s občany části 

obce,  

e) předkládat na vyžádání kronikáře města informace o dění v části obce, 

f) zajistit účast předsedy nebo jiného člena výboru na zasedání zastupitelstva města 

nebo jednání rady města, pokud o to budou požádáni, 

g) zajistit účast předsedy osadního výboru na zasedání komise pro osadní výbory, 

                                                           
3
 § 84 odst. 2 písm. l) zákona o obcích 

4
 § 121 zákona o obcích 
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h) podávat na vyzvání písemná vyjádření s odůvodněním k záměrům prodeje nebo 

pronájmu nemovitého majetku města v příslušné části obce, a to do 5 dnů ode dne 

oslovení, 

i) plnit další úkoly, kterými jej pověří zastupitelstvo města, 

j) řídit se Pravidly financování pro osadní výbory, 

k) vyhotovovat ze schůze osadního výboru zápisy, archivovat je a v kopii neprodleně 

odevzdávat tajemníkovi městského úřadu. 

(3) Osadní výbor je oprávněn zejména: 

a) využívat přidělené finanční prostředky v souladu s Pravidly financování pro osadní 

výbory, 

b) předkládat návrhy k rozpočtu města, 

c) vyjadřovat se k návrhům územně plánovací dokumentace, 

d) vyjadřovat se k záměrům odprodeje nemovitého majetku města v příslušné části 

obce, 

e) vyjadřovat se k záměrům prodeje a likvidace movitého majetku města využívaného 

při činnosti osadního výboru, 

f) podílet se na vyhodnocování stavu majetku města v příslušné části obce a na jeho 

inventarizaci, 

g) žádat volené představitele města, tajemníka a pracovníky městského úřadu, o účast 

na jednáních osadního výboru, 

(4) Předsedovi osadního výboru přísluší odměna podle platných Pravidel financování pro 

osadní výbory. 

 

Článek 5 

H o s p o d a ř e n í  o s a d n í h o  v ý b o r u  

(1) Osadní výbor hospodaří s finančními prostředky vyčleněnými rozpočtem města na jeho 

činnost. Při hospodaření s těmito prostředky se řídí Pravidly financování pro osadní 

výbory. 

(2) Pro hospodaření s finančními prostředky určenými rozpočtem města sestavuje osadní 

výbor vlastní rozpočet, který předá vedoucí finančního odboru Městského úřadu Králíky 

nejpozději do 30 kalendářních dnů ode dne schválení rozpočtu města. Pokud tak neučiní, 

nesmí osadní výbor tyto finanční prostředky používat. 

(3) Finanční prostředky osadních výborů účtuje finanční odbor Městského úřadu Králíky. 

(4) Osadní výbor dále hospodaří i s movitým a nemovitým majetkem města svěřeným mu 

městem. Za tímto účelem musí být osadním výborem určena osoba zodpovědná za 

správu majetku. Městský úřad zajistí uzavření pracovněprávní smlouvy s touto osobou a 

uzavření dohody o hmotné odpovědnosti. 

 

 

 



Pravidla pro zřizování a činnost osadních výborů města Králíky 

PP/102/P/2011 
 

 

 

 

 5/5 

Článek 6 

P ř e c h o d n á  a  z á v ě r e č n á  u s t a n o v e n í  

(1) Tato pravidla schválilo zastupitelstvo města na svém zasedání dne 17.01.2011, 

usnesením č. ZM/2011/01/010. 

(2) Tato pravidla nabývají účinnosti dnem 17.01.2011. 

(3) Nabytím účinnosti těchto pravidel pozbývají platnosti Pravidla pro zřizování a činnost 

osadních výborů v integrovaných obcích města ze dne 15.01.2007 usnesení č. 

ZM/2007/01/030 a Volební řád pro volby do osadních výborů ze dne 21.03.2006 

usnesení č. RM/2006/12/154. 

 

 
 

 

 

 

 

 

         ……………………………………..                                        ………………………………………. 

 Jana Ponocná v.r. Antonín Vyšohlíd v.r. 

 starostka  místostarosta 


