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článek 1 
Úvodní ustanovení 

 
1. Osadní výbor Zastupitelstva města Dvůr Králové nad Labem je zřízen, v souladu 

s ustanovením § 120 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení) v platném znění, 
jako iniciativní a kontrolní orgán zastupitelstva města. 

 
2. Osadní výbor Zastupitelstva města Dvůr Králové nad Labem (dále jen „osadní výbor“) 

je složen z předsedy osadního výboru a z členů osadního výboru.  
 
3. Počet členů osadního výboru je vždy lichý a výbor je vždy nejméně tříčlenný. 
 
4. Ze své činnosti odpovídá osadní výbor zastupitelstvu města.  
 
5. Usnesení osadního výboru se vyhotovuje písemně a podepisuje je předseda výboru.  
 
6. Usnesení osadního výboru je platné, jestliže s ním vyslovila souhlas nadpoloviční 

většina všech jeho členů.  
 

 
článek 2 

Působnost osadního výboru   
 

1. Do působnosti osadního výboru patří záležitosti spravované Městem Dvůr Králové nad 
Labem v rámci jeho samostatné působnosti, které se týkají části města, v níž je osadní 
výbor zřízen a dále záležitosti, k jejichž projednání je osadní výbor usnesením 
Zastupitelstva města Dvůr Králové nad Labem vyzván.   

 



2. Osadní výbor je oprávněn: 
a) předkládat zastupitelstvu, radě města a ostatním výborům zastupitelstva návrhy 

týkající se rozvoje příslušné části města a rozpočtu města,  
b) vyjadřovat se k návrhům, předkládaným zastupitelstvu a radě města k rozhodnutí, 

pokud se týkají části města, v níž působí, 
c) vyjadřovat se k připomínkám a podnětům, které předkládají občané hlášení  

k trvalému pobytu v té části města, v níž působí osadní výbor, a které jsou 
adresovány orgánům města. 

 
3. Požádá-li předseda osadního výboru na zasedání zastupitelstva o slovo, musí mu být 

uděleno. 
 
4. Osadní výbor dává stanovisko formou usnesení, které se stává součástí zápisu z jednání 

zastupitelstva města. 
 
5. Osadnímu výboru nepřísluší projednávat záležitosti Města Dvůr Králové nad Labem, 

které jsou vykonávány v rámci přenesené působnosti. 
 
 

článek 3 
Jednání osadního výboru  

  
1. Osadní výbor se ke svému jednání schází dle potřeby, nejméně však jedenkrát za 3 

měsíce.  
 
2. Jednání osadního výboru svolává a zpravidla řídí jeho předseda.  
 
3. Předseda osadního výboru je povinen svolat jednání osadního výboru do 10 

kalendářních dnů, požádá-li o to alespoň 1/3 jeho členů nebo zastupitelstvo města. 
Nesvolá-li předseda osadního výboru jednání výboru ve lhůtě dle předchozí věty, učiní 
tak jiný člen osadního výboru. 

 
4. Předseda osadního výboru určí při každém jednání člena osadního výboru, kterého 

pověří přípravou materiálu pro jednání výboru, vyhotovením zápisu z jednání osadního 
výboru včetně přípravy návrhu textu usnesení. 

 
5. Osadní výbor je schopen se usnášet, je-li přítomna nadpoloviční většina jeho členů. 
 
6. K přijetí usnesení je třeba souhlasu nadpoloviční většiny všech jeho členů.  
 
7. U jednotlivých usnesení jsou v zápise uvedeny výsledky hlasování. 
 
8. Právo předkládat návrhy k projednání v osadním výboru mají jeho členové a 

zastupitelstvo města. 
 
9. Zápis z jednání osadního výboru je nutno pořídit do 5-ti pracovních dnů po skončení 

jednání osadního výboru a předseda osadního výboru jej nejpozději 3. následující 
pracovní den po jeho vyhotovení předá starostovi města.  
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10. Zápis z jednání osadního výboru rozešle Samostatné oddělení kanceláře starosty města 
členům zastupitelstva města v rámci podkladových materiálů určených pro nejbližší 
zasedání zastupitelstva města po provedení kontroly. 

 
11. Při projednávání problematiky, k níž osadní výbor vyhotovil zápis či stanovisko, může 

zastupitelstvo města požádat jeho předsedu o podrobnější komentář. 
 
 

článek 4 
Závěrečné ustanovení  

 
1. Tento statut osadního výboru byl vydán Zastupitelstvem města Dvůr Králové nad 

Labem dne 10.03.2005 pod č. usnesení 473/2005 – 17. ZM.     
 
2. Tento statut osadního výboru nabývá účinnosti dnem 01.04.2005.  
 
3. Současně ke dni 31.03.2005 tento statut ruší všechny předchozí předpisy upravující 

působnost a způsob jednání osadního výboru.    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
………………………..               ………………..……. 
   Ing. Jiří Rain                   Mgr. Vasil Biben  
   starosta města                   1. místostarosta 
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