VÝBORY
1. Kontrolní výbor – předseda : S. Veselá
členové: K. Razák , Z.Razák


kontroluje plnění usnesení zastupitelstva obce, kontroluje
dodržování právních předpisů ostatními výbory a obecním
úřadem na úseku samostatné působnosti, plní další kontrolní
úkoly, jimiž jej pověřilo zastupitelstvo obce

2. Finanční výbor - předseda: Ing. Z .Krausová
členové : S. Veselá , J. Šmucar
provádí úkoly, kterými jej pověří zastupitelstvo, dále provádí
kontrolu hospodaření s majetkem a finančními prostředky obce

3. Výbor pro veřejný pořádek – předseda : K.Razák
Členové : J. Koucký , P.Kotek










sledování a podněty k udržování čistoty a pořádku v obci,
dětských hřišť a odpočinkových koutů, stavu a údržby
komunikací včetně návrhů oprav
dohled nad pořádkem v obci - podněty pro vedení obce k
úkolování zaměstnanců obce
řešení stížností při soužití občanů v obci
kontrola záborů a pronájmu veřejných prostranství, dlouhodobé
parkování, prodejní stánky
dohled nad stavem veřejných studní a zdroji požární vody v
součinnosti se SDH
dodržování vyhlášek obce
účast na místních šetřeních
řešení přestupků (přestupková komise) - není v kompetenci OÚ
Žabovřesky n. O. – řeší Budyně n.O.

2. Výbor sociální – předseda: Z. Razák
členové: P. Kotek , Dr. Krausová



vyhledávání problémů v oblasti sociální a pomoc při jejich
řešení (podněty občanů, upozornění na zanedbávání péče,
osamocení občané...)



příprava a realizace akcí jako je setkání rodáků, seniorů,
návštěva a blahopřání jubilantům, návštěvy našich
spoluobčanů v Domovech důchodců

3. Výbor pro sport a kulturu – předseda : J. Koucký
členové : K.Moravcová, Z. Krausová






návrhy a jejich realizace na využití kulturního domu, akce
kulturní i vzdělávací (zábavy, setkání, koncerty, divadlo,
přednášky), spolupráce se složkami, které tyto akce pořádají,
využívání KD, posilovny a venkovních sportovišť pro pořádání
sportovních akcí pro děti i dospělé,
redakční rada zpravodaje - příprava a shromažďování podkladů
a námětu pro vydávání zpravodaje ve spolupráci s organizacemi,
složkami, ostatními komisemi i občany

