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NÁZEV: 
 

Osadní výbory v místních částech města. 

 

ANOTACE: 
 
Zřízení osadních výborů pro místní části, určení počtu členů osadních výborů, volba členů a 
předsedů osadních výborů pro volební období 2018-2022. 
 
 

NÁVRH USNESENÍ: 
 
dle předloženého návrhu. 

Starosta města: Místostarosta města: Místostarostka města: 

Tajemník MěÚ, Úsek tajemníka a 
správy MěÚ: 

Odbor majetkoprávní: Odbor komunálních služeb: 

Odbor finanční: Odbor dopravy: Odbor rozvoje a územního 
plánování: 

Odbor stavební: Odbor školství, kultury a sportu: Odbor sociální: 

Odbor občansko-správní a OŽÚ: Odbor životního prostředí: Oddělení informatiky: 

Odd. fin. kontroly a inter. auditu: Odd. projektů a marketingu: Krizové řízení: 

Městská policie: Regionální muzeum: Technická správa budov města: 

Zpracoval: 
oPM 

Předkládá: 
místostarostka města 



 
Název materiálu:  Osadní výbory v místních částech města. 
 
Počet stran:    1 
 
Počet příloh:   1 
 
 
Popis: 
 
Problematiku osadních výborů řeší zákon č.  128/2000 Sb. o obcích takto: 
 
§ 120 
(1) V částech obce může zřídit zastupitelstvo obce osadní nebo místní výbory (dále jen "osadní výbor"). 
Osadní výbor má minimálně 3 členy. Počet členů osadního výboru určí zastupitelstvo obce. 
 (2) Členy osadního výboru jsou občané obce, kteří jsou přihlášeni k trvalému pobytu v té části obce, pro 
kterou je osadní výbor zřízen, a jsou určeni zastupitelstvem obce. 
 (3) Předsedu osadního výboru zvolí zastupitelstvo obce z řad členů osadního výboru. 
  
§ 121 
 (1) Osadní výbor je oprávněn 
a) předkládat zastupitelstvu obce, radě obce a výborům návrhy týkající se rozvoje části obce a rozpočtu 
obce, 
b) vyjadřovat se k návrhům předkládaným zastupitelstvu obce a radě obce k rozhodnutí, pokud se týkají 
části obce, 
 c) vyjadřovat se k připomínkám a podnětům předkládaným občany obce, kteří jsou hlášeni k trvalému 
pobytu v části obce, orgánům obce. 
 (2) Požádá-li předseda osadního výboru na zasedání zastupitelstva obce o slovo, musí mu být uděleno. 
 
 
Geneze případu 
 

• V souvislosti s novým volebním obdobím oslovila dne 29.10.2018, komunitní koordinátorka 
dosud fungující osadní výbory v místních částech města Žďáru nad Sázavou: Veselíčko, 
Mělkovice, Stržanov a Radonín, s tím, že je požádala o vyjádření k další činnosti. 

• Osadní výbory zaslaly informaci o změnách a předložily své návrhy na aktuální složení pro 
práci v novém volebním období. 

 
 
Návrh řešení 

• Schválit návrh usnesení. 

 
Varianty návrhu usnesení 
 
xxx 
 
Doporučení předkladatele 

• Schválit návrh usnesení. 

 
Stanoviska  

• Dosavadní osadní výbory zaslaly návrhy na předsedu a členy osadních výborů v příslušné 
místní části. 

 
 



 
 
NÁVRH USNESENÍ: 
 
Zastupitelstvo města: 
 
1. vyslovuje poděkování za práci členům osadních výborů 

2. rozhoduje, že volba předsedů osadních výborů se uskuteční veřejným hlasováním 

3. zřizuje osadní výbory v místních částech města Mělkovice, Veselíčko, Stržanov, Radonín 

4. určuje, že osadní výbor v místní části Veselíčko bude mít 4 členy 

5. určuje členy osadního výboru v místní části Veselíčko paní Veroniku Kalábovou, pana Miloše 

Brabce, pana Jaroslava Blažíčka 

6. volí předsedkyni osadního výboru v místní části Veselíčko paní Janu Blažíčkovou 

7. určuje, že osadní výbor v místní části Mělkovice bude mít 4 členy 

8. určuje členy osadního výboru v místní části Mělkovice pana Jiřího Pavelku, pana Petra 

Bloudka, pana Tomáše Chalupu 

9. volí předsedu osadního výboru v místní části Mělkovice pana Jana Zástěru 

10. určuje, že osadní výbor v místní části Stržanov bude mít 3 členy 

11. určuje členy osadního výboru v místní části Stržanov paní Petru Matulkovou, pana Adama 

Jelínka 

12. volí předsedkyni osadního výboru v místní části Stržanov paní Olgu Strašilovou 

13. určuje, že osadní výbor v místní části Radonín bude mít 3 členy 

14. určuje členy osadního výboru v místní části Radonín paní Věru Hausvaterovou, pana Zdeňka 

Zikušku 

15. volí předsedu osadního výboru v místní části Radonín pana Lubomíra Mokrého 
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