Pravidla pro zřizování a činnost osadních výborů města Červený Kostelec
Úvodní ustanovení
1. Osadní výbory jsou iniciačními a poradními orgány zastupitelstva města. Působnost
osadních výborů je upravena zákonem o obcích a těmito pravidly.
2. Osadní výbory se zřizují v místních částech Bohdašín, Horní Kostelec, Lhota za
Červeným Kostelcem, Olešnice a Stolín, v případě zájmu obyvatel i v dalších částech
města.
3. Osadní výbory se schází dle potřeby, nejméně však jednou za tři měsíce. Schůzi
osadního výboru svolává jeho předseda, v případě potřeby zastupitelstvo města,
starosta nebo místostarosta.
4. Funkční období osadního výboru končí zároveń s volbami do zastupitelstva města.
Výběr členů osadního výboru
5. Členem osadního výboru může být pouze občan města, který je přihlášen k trvalému
pobytu v dané části obce, a který je zapsán ve stálém seznamu voličů.
6. Nominace kandidátů na členy osadního výboru probíhají na veřejné schůzi, kterou
svolává starosta města. Městský úřad zajistí vhodnou místnost a informuje o svolání
schůze všechny obyvatele příslušné místní části nejméně 15 dní předem.
7. Účastníci veřejné schůze navrhnou a aklamací zvolí dva členy volební komise.
Třetího člena určí starosta města.
8. Účastníci schůze navrhnou a aklamací určí počet členů osadního výboru. Počet
členů je vždy lichý.
9. Návrhy kandidátů se podávají ústně nebo písemně na veřejné schůzi. Pokud je
navržený kandidát přítomen, není nutné předkládat jeho písemný souhlas s
kandidaturou.
10. Na veřejné schůzi proběhne výběr kandidátů z předložených návrhů, a to formou
tajné volby. Volit smí pouze občan obce, který je přihlášen k trvalému pobytu v dané
části obce, a který je zapsán ve stálém seznamu voličů. oprávněnost k volbě
kontroluje dle volebních seznamů volební komise.
11. Pokud bude určený počet členů osadního výboru a počet navržených kandidátů
shodný nebo počet navržených kandidátů bude nižší než určený počet členů
osadního výboru, volba proběhne aklamací.
12. Seznam kandidátů, kteří získali nejvyšší počet hlasů, je předložen zastupitelstvu
města. Pokud nebyl ve volbě vybrán dostatečný počet kandidátů, doplní seznam
kandidátů rada města.
13. Před zasedáním zastupitelstva se nominovaní kandidáti sejdou a vyberou ze svého
středu kandidáta na předsedu.
14. Zastupitelstvo města zvolí na základě předložených nominací předsedu osadního
výboru a další členy osadního výboru.
15. Členství v osadním výboru zaniká odvoláním člena zastupitelstvem, písemnou
rezignací nebo úmrtím.
16. Pokud se v průběhu funkčního období osadního výboru sníží počet jeho členů, určí
zastupitelstvo města způsob doplnění členů do stanoveného počtu.
Povinnosti a práva osadního výboru

17. Osadní výbor je povinen:
a) postoupit orgánům města připomínky, podněty a návrhy předložené
osadnímu výboru občany místní části,
b) poskytovat na základě znalosti místních poměrů orgánům města součinnost
při řešení problémů,
c) zabezpečovat setkání představitelů města s občany místní části,
d) podílet se na participačních aktivitách města v dané místní části,
e) zajistit účast předsedy nebo jiného člena osadního výboru na zasedání
zastupitelstva města nebo rady města, pokud o to budou požádáni,
f) vyhotovovat ze schůze zápisy a odevzdávat je tajemníkovi města,
g) plnit další úkoly, kterými je pověří zastupitelstvo města.
18. Osadní výbor je oprávněn:
a) předkládat návrhy týkající se rozpočtu města a rozvoje místní části,
b) vyjadřovat se k návrhům předkládaným zastupitelstvu nebo radě města,
pokud se týkají dané místní části, zejména k návrhům územně plánovací
dokumentace, k záměrům prodeje nemovitého majetku města a k úpravám
veřejných prostranství,
c) vyjadřovat se k připomínkám a podnětům, předkládaným orgánům města
občany trvale hlášenými v dané místní části,
d) žádat městské orgány o opravy, údržbu a úklid veřejných prostranství a
majetku města v příslušné místní části,
e) žádat představitele města, tajemníka a pracovníky městského úřadu o účast
na jednáních osadního výboru,
f) užívat k informování občanů místní části komunikační prostředky města.
Přechodná a závěrečná ustanovení
19. Tato pravidla schválilo zastupitelstvo města na svém zasedání dne 6. prosince 2018.

