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Zápis z kulatého stolu na téma 
 

Zlepšení komunikace s místními částmi města Králíky 
 
Termín: středa 16. března 2022 od 17.00 hodin  
 
Místo: Evropský dům Králíky  
 
Vedení města:  
Ing. Václav Kubín - starosta a politik Zdravého města Králíky a místní Agendy 21  
Antonín Vyšohlíd – místostarosta  
 
Zajištění akce:  
PaedDr. David Holman – odborný poradce pro komunikační strategii, facilitátor  
In. Martina Cinková - koordinátorka ZMK a MA 21 – organizační zajištění kulatého stolu 
Jitka Prausová - asistentka  
Ing. Roman Švéda - technické zabezpečení 
 
Účastníci:  

Martin Macan Předseda osadního výboru Dolní Boříkovice 

Bc. Milan Kacálek Předseda osadního výboru Dolní Lipka 

Ing. Petr Marek  Předseda osadního výboru Červený Potok 

Dana Procházková Předseda osadního výboru Prostřední Lipka 

Jiří Pauk zastupitel 

Ing. Martin Hejkrlík zastupitel 

 
Cíl kulatého stolu:  
Diskutovat s účastníky kulatého stolu o práci osadních výborů, aktualizaci dokumentu Pravidla 
pro zřizování a činnost osadních výborů a o zlepšení komunikace s místními částmi města 
Králíky. 
 
Program: 
1. Úvodní slovo koordinátorky 
2. Prezentace návrhu aktualizace dokumentu Pravidla pro zřizování a činnost osadních 
výborů, včetně připomínek vedoucích odborů městského úřadu 
3. Diskuse 
4. Závěr 
__________________________________________________________________________ 
 
1. Úvodní slovo koordinátorky 
Koordinátorka pro Zdravé město Králíky a místní Agendu 21 přivítala účastníky kulatého stolu. 
Vysvětlila, že téma bylo vybráno na základě doporučení Fóra Zdravého města Králíky, které v 
rámci  tzv. 10P (10 priorit doporučených k řešení)  uvedlo i zlepšení komunikace s místními 
částmi města Králíky.  
 
2. Prezentace návrhu aktualizace dokumentu Pravidla pro zřizování a činnost osadních 
výborů, včetně připomínek vedoucích odborů městského úřadu 
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Odborný poradce představil novou verzi dokumentu Pravidla pro zřizování a činnost osadních 
výborů a krátce vysvětlil důvody, proč byly aktualizovány jednotlivé články. 
 
3. Diskuse 
Všichni pozvaní účastníci kulatého stolu dostali k prostudování návrh aktualizace dokumentu 
Pravidla pro zřizování a činnost osadních výborů předem, v elektronické podobě. 
Prezentovanou upravenou verzi měli  účastníci k dispozici na stole v papírové podobě vč. 
návrhu dalších úprav k diskusi. 
 
Článek 1, odstavec (5): Byl upraven na základě připomínek předsedů osadních výborů tak, 
aby odpovídal praxi. Není reálné vyžadovat pravidelnou frekvencí schůzek osadních výborů, 
včetně zápisu.   
Původní text: (5) Osadní výbor se schází podle potřeby, nejméně však jednou za tři měsíce.  
Upravený text: (5) Osadní výbor se schází podle potřeby, zpravidla jednou za tři měsíce.   
 
Článek 2, odstavec (4): Z důvodu, že činnost osadního výboru začíná zvolením jeho členů                            
a předsedy zastupitelstvem města a končí současně s funkčním obdobím zastupitelstva obce, 
nemůže veřejnou schůzi řídit „stávající předseda“, ale předsedající pověřený starostou města.  
Původní text: (4) Veřejnou schůzi řídí předseda stávajícího osadního výboru nebo osoba 
pověřená starostou města. 
Upravený text: (4) Veřejnou schůzi řídí předsedající, kterým je osoba pověřená starostou 
města, zpravidla předseda osadního výboru z minulého volebního období. 
 
Článek 3, odstavec (2): Tento článek byl nejvíc diskutován, protože ukládal povinnosti 
osadních výborů, které nejsou v současných podmínkách schopny dodržet. Občané 
příslušných  částí obcí mají možnost přímo komunikovat s orgány města, komunikovat s 
odpovědnými odbory nebo se Službami města Králíky, nemusí využívat osadní výbory jako 
zprostředkovatele. Osadní výbory nemohou utvářet a realizovat vůli města, proto jejich 
součinnost  při řešení problémů s orgány města může být pouze vyhodnocující, tzn. že není 
jeho povinností provádět kontrolní úkony. Osadní výbory mohou na požádání spolupracovat s 
komisemi rady města nebo kronikářem, není to však jejich povinnost.    
Další diskuse se týkala původního bodu h) o předkládání stanoviska k záměrům. Lhůta 15 dnů 
byla stanovena majetkovým odborem. Osadní výbory tuto lhůtu přijaly jako reálnou. 
Původní text: (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) spolupracovat na aktivitách sociální komise rady města v dané místní části 
d) organizovat a technicky zabezpečovat setkání představitelů města s občany části obce, 
e) předkládat na vyžádání kronikáře města informace o dění v dané místní části, 
f) zajistit účast předsedy nebo jiného člena výboru na zasedání zastupitelstva města nebo 
jednání rady města, pokud o to bude osadní výbor požádán, 
g) zajistit účast předsedy osadního výboru na jednání kulatých stolů osadních výborů, 
h) podávat na vyzvání písemná vyjádření s odůvodněním k záměrům prodeje nebo pronájmu 
nemovitého majetku města v příslušné místní části, a to do 15 dnů od písemné výzvy 
i) plnit další, zejména kontrolní, úkoly, kterými jej pověří zastupitelstvo města, 
j) řídit se Metodikou financování pro osadní výbory, 
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k) vyhotovovat ze schůze osadního výboru zápisy, archivovat je a v kopii neprodleně 
odevzdávat tajemníkovi městského úřadu. 
Upravený text: (2) Osadní výbor má za povinnost zejména: 
a) zajistit účast předsedy osadního výboru na jednání kulatých stolů osadních výborů, 
b) podávat na vyzvání písemná vyjádření s odůvodněním k záměrům prodeje nebo pronájmu 
nemovitého majetku města v příslušné místní části, a to do 15 dnů od písemné výzvy 
c) řídit se Metodikou financování pro osadní výbory, 
d) vyhotovovat ze schůze osadního výboru zápisy, archivovat je a v kopii neprodleně 
odevzdávat tajemníkovi městského úřadu. 
 
Článek 4: Obecně byl článek přijat. Finanční prostředky na zajištění provozu osadních výborů 
spravuje finanční odbor městského úřadu. K metodice byla obecně jen jedna připomínka 
ohledně termínu 30.09., do kterého musí  osadní výbory informovat o plánovaném převodu 
finančních prostředků do dalšího roku finanční odbor městského úřadu s uvedením 
konkrétního plánovaného nákupu dlouhodobého drobného hmotného majetku. Připomínka 
bude bezodkladně předána finančnímu odboru, který přímo odpoví osadním výborům a v 
souvislosti s odpovědí bude aktualizován i návrh Metodiky financování pro osadní výbory.    
 
Účastníci diskuse se shodli na povinnosti vyhotovovat ze schůze osadního výboru zápisy, 
archivovat je a v kopii neprodleně odevzdávat tajemníkovi městského úřadu, ale doporučili, 
aby byl vytvořen jednotný vzor pro zápis, který by byl k dispozici na internetových stránkách 
města a zaručoval by jednotný styl a zjednodušil jejich přípravu  
 
Požadavek bude předán příslušnému odboru a bude vytvořen formulář pro zápis ze schůze 
osadních výborů, který bude součástí dokumentu Pravidla zřizování a činnost osadních výborů 
a zároveň bude k dispozici na internetových stránkách města, v sekci pro osadní výbory.  
 
 
4. Závěr  
Starosta města Králíky – poděkoval za účast a podněty.  
Koordinátorka ukončila projednání v 18:21 hodin. 
 
 
Zapsala: Ing. Martina Cinková 


