Obec Zdiby

Zdiby – Veltěž, Průběžná 11, PSČ 250 66

e-mail: podatelna@obeczdiby.cz , identifikátor datové schránky: vt2b6m8

RADA OBCE ZDIBY

USNESENÍ
Rady obce Zdiby

číslo 14/3/2019
ze dne 18. 1. 2019

k návrhu na zřízení
Komise rady obce pro kulturu, sport, volný čas,
zdravotní a sociální projekty
Rada obce Zdiby

I.

Zřizuje
podle § 102 odst. 2 písm. h) zák. č. 128/2000 Sb., zákon o obcích, ve znění pozdějších
předpisů, Komisi rady obce pro kulturu, sport, volný čas, zdravotní a sociální
projekty, v počtu 9 členů komise;

II. Stanovuje

vymezení základních činností komise, a to následovně:
− organizování kulturních akcí v obci
− organizování sportovních akcí v obci
− organizování volnočasových aktivit pro děti a mládež
− organizování besed a občanských setkávání
− příprava návrhů na zlepšení a zajištění sociálních a zdravotních služeb v obci

III. Jmenuje

do funkce členů Komise rady obce pro kulturu, sport, volný čas, zdravotní a sociální
projekty dle bodu I. tohoto usnesení:
• Mgr. Eva Slezáková,
• Mgr. Magda Česneková,

•
•
•
•
•
•
•

Mgr. Ing. Jan Urban,
Ing. Kateřina Vůjtěchová,
Ing. Lucie Lišková,
Mgr. Lucie Wagnerová,
Miloslav Švihla,
Richard Mareš,
Karel Poskočil.

IV. Ukládá

1) členům jmenovaným dle bodu III. tohoto usnesení předložit radě obce návrh na
jmenování předsedy z řad jmenovaných členů a určení tajemníka komise;
Termín: do 31.1.2019.

2) starostce obce Zdiby realizovat úkony související s přijetím tohoto usnesení
(jmenovací listiny) a informovat občany na webu obce www.obeczdiby.cz
JUDr. Eva Slavíková v. r.
starostka obce Zdiby

Mgr. Beata Sabolová v. r.

1. místostarostka obce Zdiby

Předkladatel:

Provede:

JUDr. Eva Slavíková
JUDr. Eva Slavíková

Komise rady (jmenovaná dle tohoto usnesení)

Projednáno s:

členy dle bodu III usnesení

Přílohy:

-

Na vědomí:

občané prostřednictvím www.obeczdiby.cz

DŮVODOVÁ ZPRÁVA

k návrhu usnesení Rady Obce Zdiby č. 14/3/2019
Rada obce může v souladu s ustanovením § 102 odst. 2 písm. h) zák. č. 128/2000 Sb., zákon o
obcích, ve znění pozdějších předpisů, zřídit jako své iniciativní a poradní orgány komise. Vedení
obce Zdiby vnímá jako důležitou prioritu participaci občanů na organizování a podpoře
kulturního, sportovního i volnočasového vyžití dětí, mládeže i dospělých spoluobčanů, s cílem
posilovat občanskou soudržnost v obci a komunitní život. Samostatnou kategorií v rámci této
komise je snaha vnímat také reálné potřeby občanů v oblasti zdravotní a posílení a vyhledávání
chybějících sociálních služeb v obci.
Zřízená komise je orgánem obce, který se o věcech, jež budou předmětem jednání komise,
usnáší většinou hlasů všech svých členů. Komise je ze své činnosti odpovědna radě obce.
Pravidla spolupráce mezi radou a komisemi budou stanoveny v jednacím řádu komisí.

