
Výbor zastupitelstva obce Věžnice pro sledování postupů MA21 a 
Zdravá obec Věžnice (Výbor) 

 
1. Výbor vznikl jako výbor zastupitelstva obce (dle zákona o obcích § 117) 
 
2. Výbor se bude skládat z 9 – 15 členů – jejich počet musí být vždy lichý a jednotlivý 

členové včetně předsedy budou voleni zastupitelstvem obce 
 
3. Výbor bude zřízen za účelem 

 zapojení širšího okruhu občanů obce do dění v obci 

 získání poradního hlasu při důležitých rozhodnutí zastupitelstva obce 

 zpracování dlouhodobé koncepce rozvoje obce 

 podpora podnikání, využití turistické atraktivity obce, 

 tvorba projektů a získávání finančních prostředků z fondů EU, státního a krajského 

rozpočtu 
 
4. Předsedou výboru je vždy člen zastupitelstva obce  
 
5. Členové Výboru se rozdělí do pracovních skupin, ve kterých se budou scházet 

pravidelněji dle potřeby, budou pracovat podle zaměření skupiny na konkretních 
úkolech, které si sami vytyčí a připravovat podklady pro jednání celého výboru. 

 
6. Celý Výbor se bude scházet v delším časovém úseku nejméně však jednou za tři 

měsíce 
 
7. Členové Výboru se mohou podílet na práci i ve více pracovních skupinách, do kterých 

se budou zapojovat dle potřeby. Za práci skupiny bude zodpovědný její vedoucí. 
 
8. Z jednání skupin i celého výboru budou vytvářeny krátké a výstižné zápisy 
 
9. Podstatná rozhodnutí Výboru (zastupitelstvu předložený projekt, strategický plán atd.) 

budou přijímaná formou usnesení výboru (vyhotovují se písemně a podepisuje je 
předseda výboru). Usnesení výboru je platné, jestliže s ním vyslovila souhlas 
nadpoloviční většina všech členů výboru. 

 
10. počet i zaměření pracovních skupin si Výbor určí sám. Například následující  
pracovní skupina pro využití turistické atraktivity obce, péče o životní prostředí 
pracovní skupina pro sport, kulturu a volnočasové aktivity 
pracovní skupina pro práci s dětmi a mládeží 
pracovní skupina pro strategické plánování, vzhled a rozvoj obce, podnikání 
pracovní skupina pro koordinaci činnosti místních spolků 
 
11. Pro činnost výboru i jeho skupin poskytne obec své prostory. Není však nezbytně 

nutné, aby schůzky probíhaly právě v těchto prostorách. 
 



12. Pro činnost sboru mohou členové využít telefon, internet, kopírovací stroj i PC s 
tiskárnou v budově OU. 

 
13. činnost a členství ve Výboru je dobrovolné a bez nároku na pravidelnou odměnu. 

Zastupitelstvo obce může rozhodnout o výjimečných odměnách. Členové Výboru 
hospodaří se svěřenými prostředky dle svého uvážení – mohou si tedy vyplácet 
pravidelné odměny nebo tyto finanční prostředky využít jinak. 

 
14. Odměnou za práci ve výboru bude také možnost účastnit se zdarma zajímavých 

seminářů a školení, které obec nebo jiná organizace zajistí. 
 
15. Ze své činnosti odpovídá Výbor zastupitelstvu obce. 
 
16. Minimálně jednou za rok seznámí Výbor s výsledky své práce zastupitelstvo obce. 
 
17. Pokud si to situace vyžádá, bude možné změnit statut Výboru na některou jinou 

formu NNO apod. 


