
OBEC LOMNICE 
 Kraslická 44, 356 01 Lomnice 

 
Jednací �ád a �innost komisí Zastupitelstva obce Lomnice 

 
Starosta obce, se souhlasem Zastupitelstva obce Lomnice dne 06.11.2006, �.j. 

UZO/1/2006 a v souvislosti se zákonem �. 128/2000 Sb., o obcích (obecní z�ízení), z�ídil 
tyto iniciativní a poradní orgány : 

- komisi bytová a výstavby 
- komisi kulturní a školskou 
- sbor pro ob�anské záležitosti 

 
 

JEDNACÍ �ÁD KOMISE 
1. Komise se schází podle pot�eby. Zasedání svolává p�edseda komise. Jednání komise 

jsou  n e v e � e j n á. Ú�ast na jednání komise se stanovuje na prezen�ní listin�. 

2. Komise p�edkládá svá stanoviska a návrhy starostovi obce. 

3. �innost komise se zam��uje na úseky, ke kterým byla z�ízen. Plní úkoly, kterými ji 
pov��í starosta obce a zastupitelstvo obce. 

4. Komise se usnáší v�tšinou hlas� všech svých �len�. Usnesení komise se vyhotovuje 
písemn� a podepisuje je p�edseda komise. Usnesení se p�edkládá starostovi obce. 

5. �innost komise bytové a výstavby : 
a) pr�b�žn� se zabývá stavem provád�né i p�ipravované investi�ní výstavby v obci 
b) projednává žádosti o p�id�lení bytové jednotky ve vlastnictví  obce 
c) projednává žádosti o prodej  nebo pronájem pozemk� ve vlastnictví obce 
d) projednává  zám�ry, studie a zadání projekt� staveb ovliv�ujících životní prost�edí  
e) projednává koncep�ní zm�ny v �ešení dopravního a komunika�ního systému 

6. �innost komise kulturní a školské : 
a) podílí se na tvorb� vyhlášek týkajících se problematiky školství 
b) projednává a navrhuje z�izování dalších školských za�ízení 
c) projednává a podporuje rozši�ování informací obce v rámci svého p�sobení 
d) podílí se na organizaci zájezd�,divadelních p�edstavení a kulturní �innosti v obci 
e) spolupracuje p�i zajiš�ování ples�, ve�ejné hudební produkce 
f) spolupráce na úseku t�lesné výchovy 

7. Sbor pro ob�anské záležitosti : 
a) zajiš�uje a organizuje akce v rámci ob�anských záležitostí (vítání ob�ánk�, vítání 

žák� 1.t�ídy, rozlou�ení se žáky 9.t�ídy, p�edávání gratulace a dárk� jubilant�m ve 
v�ku 60, 65, 70, 75, 80 a více let, jubilejní s�atky, apod.) 

b) zajiš�uje a organizuje akce k významným událostem v obci 

8. S �inností komise je seznamováno obecní zastupitelstvo na svých zasedáních.   
 

Jednací �ád komisí schválilo Zastupitelstvo obce Lomnice 
usnesením ze dne 21.b�ezna 2007, �.j.: VZO/02/2007 

  
 
 
....................................                                                                        .................................... 
       místostarosta                                                                               starosta obce Lomnice                                                                                                           

Vyv�šeno na ú�ední desce 

od 22.03.2007 do 07.04.2007 

 


