Zodpovědnosti jednotlivých zastupitelů
Každý ze zastupitelů je zodpovědný za konkrétní oblast, kterou bude spravovat, rozvíjet, předkládat návrhy
zastupitelstvu a řešit event. problémy s dotčenými osobami. Tento přehled bude zveřejněn na úřední desce a na
internetových stránkách obce a bude každý rok aktualizován. Jaké jsou priority 2014 - 2018? Je to dokončení
rozpracovaných projektů a příprava nových, podpora a rozvoj společenského života a spolkových aktivit, udržování
a zlepšování pořádku v obci, zvýšení bezpečnosti občanů a zlepšení životního prostředí.
Ing. Ivan Husák – starosta (ivan.husak@zichovec.cz, tel: 602292261)
v Statutární zástupce obce, dále zodpovídá – za koordinaci a realizaci investičních projektů, za jejich efektivní
financování, za optimální využití dotací a grantů a za dodržování rozpočtu obce. Dále za komunikaci s občany,
okolními obcemi a médii.
v Řídí tyto projekty – revitalizace požární nádrže, komplexní úprava zeleně v obci, rozšíření obce v souladu
s Územním plánem a regulativem
Hynek Král – I. místostarosta - (hynek.kral@zichovec.cz, tel: 606376630)
v Statutární zástupce obce, dále zodpovídá – za údržbu a doplňování veřejné zeleně, za zimní údržbu místních
komunikací, za průběžnou kontrolu komunitní kompostárny
v Řídí tyto projekty – zpevnění komunitní kompostárny, spolupracuje při řízení a realizaci projektu komplexní
úprava zeleně v obci, opravy místních komunikací a chodníků v obci
Roman Vorlíček – II. místostarosta (rv@vorlicek-plast.cz, tel: 605201930)
v Statutární zástupce obce, člen stavební komise, dále zodpovídá – za provoz tenisového kurtu v areálu SK, za
přípravu projektu a vlastní rekonstrukci tenisového kurtu + vyhledání vhodných dotačních titulů,
v Řídí tyto projekty – rekonstrukce tenisového kurtu v areálu SK, zřízení nové autobusové zastávky v horní části
obce,
Ing. Lenka Kratochvílová – předseda finančního výboru (lenka.kratochvilova@zichovec.cz, tel: 603440442)
v Zodpovídá – za organizaci kulturních a společenských akcí v obci, za podporu spolkových aktivit, sledování
jubileí a předávání dárků jubilantům
v Řídí tyto projekty – zavádění nových kulturních a společenských tradic v obci
Václav Vágner, DiS – předseda kontrolního výboru (vaclav.vagner@zichovec.cz, tel: 731412314)
v Zodpovídá – za bezpečnost občanů v obci, za dodržování a aktualizaci Obecně závazných vyhlášek týkajících se
této oblasti a za spolupráci s SK Zichovec, za provoz a pořádek na rybářské baště a v okolí revitalizačního rybníka
v Řídí tyto projekty – dokončení a certifikace dětského hřiště u sportovního areálu SK Zichovec, zpomalení dopravy
v obci a obnova dopravního značení v obci
Bohumil Kolář (kolarb@seznam.cz, tel: 606087993)
v Zodpovídá – za správný a efektivní provoz čističky odpadních vod, za provoz veřejného osvětlení a za ostatní
elektrozařízení v majetku obce včetně pravidelných revizí apod., za aktualizaci stávajících a vydávání nových
Obecně závazných vyhlášek a za soulad s obecně závaznými právními předpisy.
v Řídí tyto projekty – dokončení terénních a zahradnických úprav v okolí čističky odpadních vod
Josef Kučera (kucera.josef@centrum.cz, tel: 607186154)
v Zodpovídá - za udržování a zlepšování pořádku v obci, za likvidaci černých skládek a za sekání trávy podél
komunikací (řízení obecních zaměstnanců), obecní les, spolupracuje při organizaci kulturních a společenských
akcí v obci
v Řídí tyto projekty – oprava obecní kapličky, rekonstrukce spodního dětského hřiště
Ing. Zbyněk Lomička – (zbynek.lomicka@zichovec.cz, tel: 602169464)
v Zodpovídá – za organizaci sportovních akcí v obci a za podporu spolkových aktivit v této oblasti,
v Řídí tyto projekty – propojení Zichovce na nejbližší okolní cyklostezky, zpomalení dopravy v obci a obnova
dopravního značení v obci, spolupracuje při řízení projektu rekonstrukce tenisového kurtu v areálu SK
Bc. Pavel Rohla (pavel.rohla@zichovec.cz, tel: 603758007)
v Zodpovídá – za odpadové hospodářství v obci (komunální, tříděný a nebezpečný), za pořádek v okolí sběrných
nádob a za dodržování a aktualizaci Obecně závazných vyhlášek týkajících se této oblasti. Zastupuje pana B.
Koláře v době jeho nepřítomnosti. Dále zodpovídá za aktualizaci internetových stránek obce.
v Řídí tyto projekty – vybudování nového sběrného dvora, rozmístění nového mobiliáře (koše, lavičky), úprava a
optimalizace počtu sběrných nádob a míst na sběr komunálního a tříděného odpadu.,
Lucie Rohlová – tajemnice obecního úřadu (lucie.rohlova@centrum.cz, tel: 602960226)
v Zodpovídá – za bezchybný výkon státní správy – Czech Point, evidence obyvatel a domů, výběr místních
poplatků, aktualizace úřední desky. Dále spolupracuje při přípravě zasedání a vyhotovení zápisů ze zastupitelstva
v Řídí tyto projekty – efektivní veřejná správa
VŠICHNI
v komunikace s občany, zájem o jejich problémy a potřeby, aktualizace webových stránek obce, příspěvky do novin
v prosazování etického kodexu občana Zichovce a kontrola dodržování Obecně závazných vyhlášek (OZV)
v ochrana a zlepšování životního prostředí, dodržování rozpočtu obce, reprezentace obce

