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6.  zasedání zastupitelstva města dne: 25. 6. 2009 

Bod pořadu jednání:        

Věc:  Zřízení osadního výboru v Liberci - Kateřinkách 

 

Zpracoval: JUDr. Marek Řeháček, tajemník MML 

odbor, oddělení:       

telefon: 48 524 3161 

Schválil: vedoucí oddělení       

 vedoucí odboru       

Projednáno: v RM dne 16. 6. 2009 

Poznámka:       

Předkládá: 
Ing. Jiří  Kittner, v. r. 
primátor  města 

 
                                                      

Návrh usnesení 

Zastupitelstvo města po projednání       

 z ř i z u j e 
 

osadní výbor v části statutárního města Liberec – Liberec XVII – Kateřinky (vymezeno Statu-
tem města Liberce v hranicích k.ú. Kateřinky u Liberce); 
 
u r č u j e 
- počet členů tohoto osadního výboru na 7 členů, 
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- za členy osadního výboru tyto občany: Ondřej Steger, Libor Fišera, Kateřina Burešová, Ing. 
Jana Novotná, Ing. Iva Sklenářová, Ing. Jiří Kolínský, Lukáš Hypš;  

 
v o l í 
Ondřeje Stegera předsedou osadního výboru Kateřinky;  
 
a  u k l á d á   
JUDr. Marku Řeháčkovi, tajemníkovi MML,  
seznámit členy osadního výboru s jejich kompetencemi, právy a povinnostmi.  
 

T: Ihned 
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Důvodová zpráva 
 

Osadní výbory jsou poradními a iniciačními orgány zastupitelstev obcí a měly by především 
usnadňovat komunikaci mezi členy zastupitelstva, obecními úřady a občany jednotlivých částí 
obce. V současné době jsou zřízeny osadní výbory na území Pilínkova, Horního Hanychova, 
Rochlice a Vesce. Záměr zřídit osadní výbor v části Ruprechtice nebyl zastupitelstvem města 
podpořen.  
 
V květnu 2009 požádala skupina občanů žijících v Liberci XVII – Kateřinkách o zřízení osad-
ního výboru. Zástupcem této skupiny je pan Ondřej Steger. Pan Steger byl tajemníkem MML 
informován o způsobu ustanovení osadního výboru a jeho personálním obsazení. Dne 23. 
května 2009 požádal Ondřej Steger o zřízení osadního výboru, přičemž přiložil i seznam na-
vrhovaných členů a návrh na ustanovení Ondřeje Stegera předsedou výboru. Původně bylo 
občany z městské části Kateřinky navrhováno zřízení osadního výboru o počtu 8 členů, čemuž 
také odpovídalo konkrétní personální obsazení. Přestože zákon č. 128/2002 Sb., o obcích 
(obecní zřízení), v platném znění přesně nespecifikuje, jakým způsobem mají být osadní vý-
bory personálně obsazovány co se konkrétního počtu osob týče, tak standardně uznávaný po-
čet členů jakýchkoliv komisí a výborů bývá lichý s ohledem na omezení komplikací při hla-
sování. I když  osadní výbory jako iniciační a poradní orgány zastupitelstva města nekomuni-
kují s orgány SML prostřednictvím usnesení, o nichž by se hlasovalo, bylo ze strany MML 
občanům z Kateřinek doporučeno navrhnout počet členů osadního výboru tak, aby byl lichý. 
Dne 24. června sdělil navrhovaný předseda osadního výboru Ondřej Steger, že se zájmu o 
členství v tomto výboru vzdal Ing. arch Ladislav David. 
Problém počtu členů osadních výborů byl konzultován i s příslušným pracovištěm Minister-
stva vnitra ČR, přičemž MML navrhne zastupitelstvu města úpravu počtu členů osadních vý-
borů všude tam, kde byly zřízeny se sudým počtem členů. Tato záležitost je řešena pouze 
s ohledem na legislativu a doporučení dozorových orgánů. V praktickém fungování osadních 
výborů, ani při jejich komunikaci s orgány SML toto nepůsobí žádné potíže, neboť rozhodo-
vání v osadních výborech probíhá na principu konsenzu. 
 
Příloha – žádost Ondřeje Stegera ze dne 23. května 2009 včetně seznamu navrhovaných členů 
výboru s jejich osobními údaji a podpisy potvrzujícími zájem ve výboru působit.  
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