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 213/40/2021
ze dne 26.3.2021

k odvolání členů
Komise rady obce pro rozvoj obce, životní prostředí a dopravu a
Komise rady obce pro kulturu, sport, volný čas, zdravotní a sociální
projekty
a zrušení těchto komisí
Rada obce Zdiby

I.

Odvolává
s účinností k 26.3.2021
1) členy Komise rady obce pro rozvoj obce, životní prostředí a dopravu jmenované
usnesením RO číslo 13/3/2019 ze dne 18. 1. 2019 ve znění usnesení RO číslo
31/6/2019 ze dne 1. 3. 2019 a usnesení RO číslo 34/7/2019 ze dne 20. 3. 2019
a usnesení RO číslo 53/9/2019 ze dne 10. 5. 2019; a
2) členy Komise rady obce pro kulturu, sport, volný čas, zdravotní a sociální
projekty jmenované usnesením RO číslo 14/3/2019 ze dne 18. 1. 2019 ve znění
usnesení RO číslo 31/6/2019 ze dne 1. 3. 2019 a usnesení číslo 43/8/2019 ze
dne 17. 4. 2019 a usnesení číslo 87/16/2019 ze dne 24 9. 2019;

II. Zrušuje
s účinností k 26.3.2021
1) Komisi rady obce pro rozvoj obce, životní prostředí a dopravu zřízenou
usnesením RO číslo 13/3/2019 ze dne 18. 1. 2019; a

2) Komisi rady obce pro kulturu, sport, volný čas, zdravotní a sociální projekty
zřízenou usnesením RO číslo 14/3/2019 ze dne 18. 1. 2019.

III. Ukládá
starostce obce Zdiby realizovat úkony související s přijetím tohoto usnesení 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:

JUDr. Eva Slavíková

Provede:

JUDr. Eva Slavíková

Projednáno s:

členy komisí dle bodu I usnesení

Na vědomí:

občané prostřednictvím www.obeczdiby.cz

Přílohy:

-

DŮVODOVÁ ZPRÁVA

k návrhu usnesení Rady Obce Zdiby č. 213/40/2021
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. Rada
obce jmenuje či odvolává v rámci svého oprávnění také členy komisí a jejich předsedy.
Smyslem komise je primárně být spolupracujícím subjektem pro potřeby zpracovávání
podkladů, včetně návrhů a sdělování závěrů svých zjištění pro rozhodování rady obce a obce
Zdiby. Současně je při jejich zpracovávání povinna dbát práv a povinností stanovených
právními předpisy platnými pro řešenou věc. To platí pro komisi jako celek a také pro její členy,
jako jednotlivce. Oprávněným požadavkem rady obce a povinností komise je, aby návrhy,
vyjádření, doporučení apod. předkládané komisí bezpodmínečně s těmito právními předpisy
korespondovaly, musí být věcné, konstruktivní a nesmějí odporovat právním předpisům.
Pro řádné fungování komisí a jejich věcně správné a relevantní výstupy, které může vedení
obce odpovědně využít jako podklad pro další své rozhodování je nezbytné, aby samo jednání
komisí a jejích jednotlivých členů bylo věcné, konstruktivní, zodpovědné vůči obci a odborně
na výši s upřednostněním veřejného zájmu. V neposlední řadě je pak také nezbytné, aby jejich
výstupy respektovaly a zohledňovaly právní předpisy, tedy zejména práva a povinnosti obce
jako celku.
Dlouhodobě se pak jeví zejména fungování Komise rady obce pro rozvoj obce, životní prostředí
a dopravu jako disfunkční, účel jejího zřízení jako odborného a zodpovědného poradního
orgánu a smysl jejího zřízení není dlouhodobě naplněn i přes snahu většiny jejích členů tyto
nedostatky řešit a eliminovat.
Vedení obce je však dlouhodobě přesvědčeno o důležitosti občanské participace, jakož i o
významu existence a činnosti jednotlivých komisí. Za důležité je považováno dle možností
doplnit komise o odborně způsobilé osoby a současně vytvořit všem členům komisí příznivé a
klidné pracovní podmínky. Současně se jako nevhodné a spíše nadbytečné ukázalo stanovení
počtu jejích členů v počtu devět osob.
Pro obec Zdiby a její orgány je tak vhodné nastavit pro jednání komisí nová pravidla a současně
také přehodnocením potřebných témat a činností, které nebyly v rámci zřízených komisí
pokryty. Z tohoto důvodu je radě obce předkládán návrh usnesení na odvolání všech členů
zřízených komisí a zrušení těchto komisi. V dalším materiálu pak bude k rozhodnutí radě obce
předložen návrh na jmenování nových členů ve sníženém počtu a znovuzřízení komisí
s upravenými pravidly.

