
OBECNÍ ZŘÍZENÍ
ZÁKON Č. 128/2000 SB., O OBCÍCH

ve znění zákonů č. 273/2001 Sb., č. 320/2001 Sb., č. 450/2001 Sb., 
č. 311/2002 Sb.,č. 313/2002 Sb.

výňatek- HLAVA V, §§ 117,118, 120 a 121

HLAVA V
ORGÁNY ZASTUPITELSTVA OBCE A RADY OBCE 

Výbory 

§ 117

(1) Zastupitelstvo obce může zřídit jako své iniciativní a kontrolní orgány 
výbory. Svá stanoviska a návrhy předkládají výbory zastupitelstvu obce.
(2) Zastupitelstvo obce zřizuje vždy finanční a kontrolní výbor.
(3) Obec, v jejímž územním obvodu žije podle posledního sčítání lidu alespoň 10 
% občanů hlásících se k národnosti jiné než české, zřizuje výbor pro národnostní 
menšiny. Cleny tohoto výboru jsou i zástupci národnostních menšin, pokud je 
deleguje svaz utvořený podle zvláštního zákona;36) vždy však příslušníci 
národnostních menšin musí tvořit nejméně polovinu všech členů výboru.
(4) Předsedou výboru je vždy člen zastupitelstva obce; to neplatí, jde-li o 
předsedu osadního výboru (§ 120)

§ 118

(1) Výbor plní úkoly, kterými jej pověří zastupitelstvo obce Ze své činnosti 
odpovídá výbor zastupitelstvu obce.
(2) Počet členů výboru je vždy lichý. Výbor se schází podle potřeby. Usnesení 
výboru se vyhotovuje písemně a podepisuje je předseda výboru.
(3) Usnesení výboru je platné, jestliže s ním vyslovila souhlas nadpoloviční 
většina všech členů výboru.

§119

vynechán

§120

(1) V částech obce může zřídit zastupitelstvo obce osadní výbory. Osadní výbor 
má minimálně 3 členy. Počet členů osadního výboru určí zastupitelstvo obce.
(2) Členy osadního výboru jsou občané obce, kteří jsou přihlášeni k trvalému 
pobytu v té části obce, pro kterou je osadní výbor zřízen, a jsou určeni 
zastupitelstvem obce.
(3) Předsedu osadního výboru zvolí zastupitelstvo obce z řad členů osadního 
výboru.

§ 121

(1) Osadní výbor je oprávněn
a) předkládat zastupitelstvu obce, radě obce a výborům návrhy týkající se rozvoje 
části obce a rozpočtu obce,
b) vyjadřovat se k návrhům předkládaným zastupitelstvu obce a radě obce k 
rozhodnutí, pokud se týkají části obce,
c) vyjadřovat se k připomínkám a podnětům předkládaným občany obce, kteří 
jsou hlášeni k trvalému pobytu v části obce, orgánům obce.
(2) Požádá-li předseda osadního výboru na zasedání zastupitelstva obce o 
slovo, musí mu být uděleno.
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