ZÁSADY PRO SPOLUPRÁCI
S PŘÍMĚSTSKÝMI ČÁSTMI
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Město Tábor v souladu s usnesením Rady města Tábora č. 2331 / 76 / 06 ze
dne 16.1. 2006, vydává tyto zásady pro spolupráci s příměstskými částmi (dále jen
„zásady“)
Článek 1
OBECNÁ USTANOVENÍ
(1) Zásady se vztahují na tyto příměstské části: Čekanice u Tábora, Čelkovice, Hlinice,
Zaluží, Smyslov, Horky u Tábora, Větrovy, Klokoty, Všechov, Zahrádka, Měšice u
Tábora, Náchod, Zárybničná Lhota, Stoklasná Lhota.
(2) Občané mající trvalý pobyt na území příměstské části mohou kdykoli podat návrh na
vytvoření výboru (dále jen „výbor) v jejich příměstské části. Žádost musí být doložena
souhlasným vyjádřením nejméně 30 % občanů starších 18 let s trvalým pobytem na
území příslušné příměstské části, vyjma níže vyjmenovaných příměstských částí, kde
v současné době již výbor pracuje: Čelkovice, Hlinice, Zaluží, Smyslov, Horky u
Tábora, Větrovy, Měšice u Tábora, Náchod, Zárybničná Lhota, Stoklasná Lhota.
(3) Zásady upravují působnost výborů.

Článek 2
HLASOVÁNÍ O ČLENECH VÝBORU
(1) Hlasování o členech výboru se vyhlásí nejméně 30 dnů předem „Oznámením o
konání hlasování“. Nejméně 5 dnů přede dnem hlasování obdrží všichni obyvatelé
příměstské části kandidátní listiny pro hlasování o členech výboru v dané příměstské
části.
(2) Příměstská část předloží návrh alespoň 5 kandidátů na členy výboru na hlasovací
lístek.
(3) Hlasovací lístek musí obsahovat poučení jakým způsobem se provede vyznačení na
hlasovacím lístku.
(4) Příměstská část předloží návrh na složení nejméně 3 členné hlasovací komise a to
nejméně 30 dnů přede dnem hlasování odboru vnitřních věcí MěÚ Tábor.
(5) Hlasování je platné, pokud se jej zúčastní minimálně 20 % všech oprávněných
občanů (osob starších 18 let) s trvalým pobytem na území příměstské části.
(6) Členové výboru jsou zvoleni v pořadí nejvyššího absolutního počtu hlasů. V případě
stejného počtu hlasů se rozhodne losem. Ostatní občané uvedeni na kandidátní listině
jsou vedeni jako náhradníci.

Článek 3
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SLOŽENÍ VÝBORU
(1) Výbor tvoří předseda a další členové, přičemž má vždy minimálně 3 členy (včetně
předsedy).
(2) Počet členů výboru, pokud bude vyšší než tři, stanoví rada města pro každou
příměstskou část svým usnesením.
(3) Předsedu výboru si hlasováním zvolí členové výboru ze svého středu.
(4) Členy výboru mohou být občané města, kteří jsou přihlášení k trvalému pobytu v té
příměstské části města kde je výbor zřízen.
(5) Funkční období výboru je čtyřleté a začíná zvolením členů výboru při hlasování
občanů v dané příměstské části. Funkční období konči vždy po čtyřech letech a to k
30.6. příslušného roku. První hlasování o členech výboru se uskuteční do 30.6.2006.
Článek 4
PŮSOBNOST VÝBORU
(1) Výbor nemá právní subjektivitu a jeho působnost je mu dána
příměstské části.

pouze v příslušné

Článek 5
PRÁVA VÝBORU
Výbor má při své činnosti právo:
a. používat přidělené finanční prostředky na drobnou údržbu příměstské části,
na vlastní činnost a na podporu kulturních a společenských aktivit,
b. vyjadřovat se k návrhům územně plánovací dokumentace,
c. obracet se s podněty týkajících se dané příměstské části na odbory MěÚ,
d. zvát volené představitele města, tajemníka a pracovníky města na svá
jednání.
Článek 6
POVINNOSTI VÝBORU
Výbor má povinnost:
a. pro hospodaření s finančními prostředky určenými mu rozpočtem města
sestavit vlastní rozpočet, který předá vedoucímu odboru vnitřních věcí MěÚ
nejpozději do 31.3. daného kalendářního roku,
b. projednávat, řešit nebo postoupit k řešení orgánům města připomínky, podněty
a návrhy předložené mu občany příměstské části,
c. na požádání spolupracovat s orgány města při řešení místní problematiky,
d. spolupracovat se všemi orgány výkonu státní správy a samosprávy, zejména
na úseku veřejného pořádku, životního prostředí, výstavby atd.
Článek 7
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HOSPODAŘENÍ VÝBORU
(1) Výbor hospodaří s finančními prostředky vyčleněnými rozpočtem města na jeho
činnost.
(2) Finanční hospodaření výboru je určeno paušální částkou 200,-Kč na jednoho
obyvatele příměstské části a paušální částky 40,000,-- Kč na kalendářní rok. Tato
finanční částka bude vždy upřesněna při schvalování rozpočtu na příslušný rok.
(3) Finanční prostředky příměstské části spravuje odbor vnitřních věcí MěÚ Tábor,
zvlášť pro každou příměstskou část pod přiděleným variabilním symbolem.
Svěřené finanční prostředky jako nároková částka jsou převoditelné do příštího
kalendářního roku.
(4) Příměstská část předkládá svá rozhodnutí a požadavky prostřednictvím předsedy
výboru, přičemž musí být t schváleny výborem.

FINANČNÍ OHODNOCENÍ PŘEDSEDŮ A ČLENŮ VÝBORU
(1) Za plnění povinností předsedy nebo člena výboru, které vyplývají z článku č.6
zásad a za práci pro danou příměstskou část a její občany náleží předsedovi
výboru finanční odměna ve výší maximálně 5.000,-- Kč za kalendářní rok a členu
výboru náleží finanční odměna ve výší maximálně 2.000,-- Kč za kalendářní rok.
(2) Finanční odměnu do stanovené maximální výše navrhne a odsouhlasí výbor
dané příměstské části.
(3) Finanční odměnu schvaluje tajemník MěÚ Tábor, na základě uzavření smlouvy
o provedení práce s předsedou nebo členem výboru.
(4) Finanční prostředky na ohodnocení předsedů a členů výboru jsou čerpány z
rozpočtu pro danou příměstskou část.
(5) Finanční odměna se nepřevádí do následujícího kalendářního roku pokud není
vyplacena v běžném roce.

Článek 8
ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
(1) Výbory jsou povinny řídit se a konat dle těchto zásad.
(2) Zásady byly schváleny Radou města Tábora dne 16.1.2006. a nabývají účinnosti
dne 17.1.2006.
(3) Zásady byly doplněny těmito dodatky:
- dodatek č.1 byl schválen Radou města Tábora dne 8.1.2007 usnesením č.
164/04/087 a nabývá účinnosti dne 9.1.2007
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-

dodatek č.2 byl schválen Radou města Tábora dne 24.11. 2008 usnesením
č. 1956 / 44 / 08 a nabývá účinnosti dne 1.12. 2008
dodatek č.3 byl schválen Radou města Tábora dne 9.2.2009 usnesením č.
2208 / 48 / 09 a nabývá účinnosti dnem schválení.

Ing. František Dědič
starosta města
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