
Statut osadního výboru (osadních výborů) 
Zastupitelstva města Ústí nad Orlicí 

 
 
 

Článek 1 
Úvodní ustanovení 

 
1) Osadní výbor Zastupitelstva města Ústí nad Orlicí (dále jen „zastupitelstvo“) je zřízen, 

v souladu s ustanoveními § 117 odst. 1 a § 120  zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní 
zřízení), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“), jako iniciativní orgán 
zastupitelstva. 

2) Členy osadního výboru jsou občané města Ústí nad Orlicí, kteří jsou přihlášeni k trvalému 
pobytu v té části města, pro kterou byl osadní výbor zřízen.  

3) Osadní výbor je složen z předsedy a členů výboru. Počet členů výboru je vždy lichý. 
Předsedu osadního výboru zvolí zastupitelstvo z řad členů osadního výboru. Při určování 
členů osadního výboru přihlédne zastupitelstvo k návrhům občanů příslušné části města. 

4) Osadní výbor ze své činnosti odpovídá zastupitelstvu. 
 
 

Článek 2 
Působnost osadního výboru 

 
1) Do působnosti osadního výboru patří záležitosti spravované městem Ústí nad Orlicí 

v rámci jeho samostatné působnosti, týkající se části města, kde osadní výbor působí a 
rozpočtu města. 

2) Osadní výbor je v rámci své působnosti oprávněn: 
• předkládat zastupitelstvu, radě města a výborům návrhy týkající se rozvoje části 

města, kde výbor působí a rozpočtu města, 
• vyjadřovat se k návrhům předkládaným zastupitelstvu a radě města k rozhodnutí, 

pokud se týkají části města, kde výbor působí, 
• vyjadřovat se k připomínkám a podnětům předkládaným občany města, kteří jsou 

hlášeni k trvalému pobytu v části města, kde výbor působí, orgánům obce. 
3) Osadnímu výboru nepřísluší projednávat záležitosti města Ústí nad Orlicí, které město 

vykonává v rámci přenesené působnosti. 
 
 

Článek 3 
Jednání osadního výboru 

 
1) Osadní výbor se ke svému jednání schází podle potřeby, jeho zasedání jsou zpravidla 

neveřejná. 
2) Jednání osadního výboru svolává a zpravidla řídí předseda osadního výboru. Předseda 

osadního výboru je povinen svolat jednání osadního výboru do 14 kalendářních dnů, 
požádá-li o to alespoň ½ členů osadního výboru nebo zastupitelstvo. 

3) Nesvolá-li předseda osadního výboru jednání výboru ve lhůtě dle předchozí věty, učiní tak 
jiný člen osadního výboru. 



4) Osadní výbor je schopen se usnášet, je-li přítomna nadpoloviční většina jeho členů. 
K přijetí usnesení je třeba souhlasu nadpoloviční většiny všech členů osadního výboru. 
Přijatá usnesení jsou součástí zápisu z jednání výboru.  

5) O průběhu jednání osadního výboru pořizuje předseda nebo jiný pověřený člen výboru 
zápis. Součásti zápisu je usnesení výboru podepsané předsedou výboru a listina 
přítomných. Zápisy z jednání výboru předkládá předseda případně jím pověřený člen 
starostovi, který zajistí jejich předložení všem členům zastupitelstva. 
 

 
Článek 4 

Předseda osadního výboru 
 
Předseda osadního výboru je oprávněn: 
1) Požádat na jednání zastupitelstva o slovo, které mu musí být uděleno. 
2) Předkládat písemné návrhy na jednání zastupitelstva, rady města, ostatních výborů týkající 

se rozvoje příslušné části města, kde osadní výbor působí a rozpočtu města nejpozději 7 
pracovních dnů před stanoveným termínem jednání zastupitelstva, ostatních výborů. 
Písemný návrh musí obsahovat: 
• název materiálu, 
• určení pro konkrétní zasedání zastupitelstva, rady města, ostatních výborů 
• odůvodnění 
• případně návrh usnesení. 

3) Podávat písemná vyjádření k návrhům předkládaným zastupitelstvu, radě města 
k rozhodnutí, pokud se dotýkají částí obce, kde osadní výbor působí, a to nejpozději do 
11.00 hod. v  den konání zasedání příslušného orgánu města. 

4) Podávat písemná vyjádření orgánům obce k připomínkám a podnětům předkládaným 
občany, kteří jsou hlášeni k trvalému pobytu v části města, v níž osadní výbor působí, a to 
nejpozději ve lhůtě 5 pracovních dnů ode dne doručení písemného oznámení Městského 
úřadu Ústí nad Orlicí (dále jen „MěÚ“). 

5) Písemné návrhy nebo vyjádření předkládat příslušným orgánům prostřednictvím 
podatelny MěÚ. 

 
 

Článek 5 
Povinnosti členů osadního výboru 

 
Členové osadního výboru, kteří při jednání výboru přijdou do styku s osobními údaji 
fyzických osob, jsou povinni zachovávat mlčenlivost o osobních údajích těchto osob. 
Povinnost mlčenlivosti trvá i po skončení funkce člena osadního výboru. 

 
 

Článek 6 
Závěrečná ustanovení 

 
1) Předsedovi osadního výboru může být z rozpočtu města poskytnuta měsíční odměna, 

kterou schvaluje v souladu s ustanovením § 84 zákona zastupitelstvo. 
2) Návrhy předkládané zastupitelstvu a radě města k rozhodnutí, pokud se týkají části města, 

kde osadní výbor působí, budou vždy v jednom stejnopise každý pátek od 13.00 do 14.00 
hodin připraveny k předání určenému členovi osadního výboru v kanceláři organizačního 
odboru MěÚ. 



3) Zápisy z jednání osadních výborů včetně písemných návrhů a vyjádření jsou evidovány 
organizačním odborem MěÚ.  

4) Statut osadního výboru Zastupitelstva města Ústí nad Orlicí byl schválen na jednání 
zastupitelstva města dne 14. února 2011 pod č. usnesení 90/2011.  
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Mgr. Jiří Holubář v. r.     Ing. Vladislav Fajt. v. r. 
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