Návrh na zřízení tří nových výborů zastupitelstva
Předkládá:
Ladislav Mrklas, Petra Moravečková, Hana Urbánková, Ondřej Kopa
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Zeleneč
1. zřizuje:
a) výbor pro školství, kulturu a sport,
b) výbor pro dopravu,
c) výbor pro strategické plánování a územní rozvoj,
2. stanovuje počet členů všech nově zřizovaných výborů na pět,
3. stanovuje náplň práce nově zřízených výborů takto:
a) výbor pro školství, kulturu a sport se zabývá všemi otázkami, které souvisejí
se zázemím a kvalitou obcí zřizovaných školských zařízení (ZŠ, MŠ),
zprostředkovává veřejnou debatu o jejich rozvoji, a to i v kontextu rozvoje
primárního a sekundárního vzdělávání v okolí obce, dále zprostředkovává
debatu o podpoře kultury a sportu v obci a vyjadřuje se k návrhům kulturních a
sportovních akcí organizovaných či finančně či jinak podporovaných obcí a
konečně zabývá se i veškerými koncepčními materiály, které se týkají všech tří
oblasti;
b) výbor pro dopravu se zabývá všemi otázkami, které souvisejí s problematikou
dopravy v obci a jejím okolí, zprostředkovává odbornou debatu o koncepčním
řešení této problematiky i konkrétních opatřeních v souvislosti s vývojem
dopravní infrastruktury,
c) výbor pro strategické plánování a územní rozvoj se zabývá všemi koncepčními
i operativními návrhy a materiály v oblasti vymezené do strategického plánování
a územního rozvoje, zejména však zprostředkovává debatu o strategickém
záměru rozvoje obce, resp. územním plánu obce.
4. volí předsedou:
a) výboru pro školství, kulturu a sport,
b) výboru pro dopravu,
c) výboru pro strategické plánování a územní rozvoj
5. volí členy:
a) výbor pro školství, kulturu a sport…
b) výbor pro dopravu…
c) výbor pro strategické plánování a územní rozvoj…

Odůvodnění:
1. Zastupitelstvo obce Zeleneč má dosud zřízeny pouze ze zákona povinné výbory –
finanční a kontrolní. Tento návrh předpokládá zřízení tří nových výborů, které by se
zabývaly tématy, jež si zastupitelé obou uskupení vzali jako své priority. Jejich vznik
reaguje na fakt, že priorit je velké množství a prozatím byly do života obce promítnuty
jen z malé části.
2. Výbory jsou navrženy jako pětičlenné, přičemž právo navrhovat své zástupce mají obě
zvolená uskupení - SNK za prosperující Zeleneč vždy tři, Sousedé pro Zeleneč dva členy.
3. Předsedy výborů stejně jako členy volí zastupitelstvo obce. Předsedy musejí být
zastupitelé. Členy výborů mohou být libovolní další občané navržení zastupiteli.
4. Poměr 3 ku 2 zajistí reprezentativitu všech výborů tak, aby odpovídala poměru sil
v celém zastupitelstvu.
5. Výbory si na svá jednání budou zvát zástupce zainteresovaných zájmových skupin,
zástupce odborné i laické veřejnosti tak, aby jejich závěry, předkládané ke schválení či
rozhodnutí zastupitelstvu, byly na jedné straně odborné, na straně druhé
reprezentativní.
6. Finanční dopad zřízení výborů záleží na rozhodnutí zastupitelstva, zda funkce v těchto
výborech budou podléhat odměňování. Pakliže budou, vzniknou náklady v řádu
několika desítek tisíc Kč měsíčně. Další dílčí náklady mohou vzniknout v souvislosti
s činností výborů, např. tisknutí podkladů.
7. Vhodnost zřizování dalších odborných výborů ukazují příklady dobré praxe z mnoha
měst a obcí různé velikosti, včetně obcí, které se nacházejí v blízkosti Zelenče.
Jméno a kontakt na zástupce předkladatelů:
Ladislav Mrklas, tel. 602279333, email: ladislav.mrklas@vsci.cz
V Zelenči 4. dubna 2019

