Zodpovědnosti jednotlivých zastupitelů
V minulém zpravodaji jsme Vás informovali o novém systému práce zastupitelů. Změna spočívá zejména
v tom, že každý z Vámi zvolených zástupců bude v následujícím volebním období zodpovědný za konkrétní oblast,
kterou bude spravovat, rozvíjet, předkládat návrhy zastupitelstvu a řešit event. problémy s dotčenými osobami.
V dnešním vydání Vám předkládáme katalog zodpovědností, projektů a úkolů na rok 2011 a kontakty na jednotlivé
členy zastupitelstva. Tento přehled bude zveřejněn na úřední desce a na internetových stránkách obce a bude každý rok
aktualizován. Prioritami pro letošní rok je - dobudování základní infrastruktury, zvýšení bezpečnosti občanů, podpora
spolkových aktivit a společenského života v obci, udržování a zlepšení pořádku a zlepšení životního prostředí.
Ing. Ivan Husák – starosta (ivan.husak@zichovec.cz, tel: 602292261)
 Statutární zástupce obce, dále zodpovídá - za zpracování vize a strategického plánu rozvoje obce, investiční
projekty, jejich financování a rozpočet obce, za optimální využití dotací a grantů
 Řídí tyto projekty – Kanalizace a ČOV, Společenské centrum obce, revitalizace požární nádrže, rekonstrukce
místní komunikace k Samotínu, rozšíření obce v souladu s Územním plánem a regulativem, naučné stezky a
„sousedské okruhy“ – propojení jednotlivých center obce
Ing. Zbyněk Lomička – I. místostarosta (zbynek.lomicka@zichovec.cz, tel: 602169464)
 Statutární zástupce obce, dále zodpovídá – za organizaci sportovních akcí v obci a za podporu spolkových
aktivit v této oblasti, za provoz tenisového kurtu v areálu SK
 Řídí tyto projekty – propojení Zichovce na nejbližší okolní cyklostezky, zpomalení dopravy v obci a obnova
dopravního značení v obci
Hynek Král – II. místostarosta - (hynek.kral@zichovec.cz, tel: 606376630)
 Statutární zástupce obce, dále zodpovídá – za údržbu a doplňování veřejné zeleně, za zimní údržbu místních
komunikací, za provoz rybářské bašty a rybníka
 Řídí tyto projekty – komplexní plán revitalizace zeleně v obci, obecní kompostárna,
Ing. Lenka Kratochvílová – předseda finančního výboru (lenka.kratochvilova@zichovec.cz, tel: 603440442)
 Zodpovídá – za organizaci kulturních a společenských akcí v obci, za podporu spolkových aktivit v této oblasti
 Řídí tyto projekty – zavádění nových kulturních a společenských tradic v obci
Josef Kučera (kucera.josef@centrum.cz, tel: 607186154)
 Zodpovídá - za udržování a zlepšování pořádku v obci, za likvidaci černých skládek a za sekání trávy podél
komunikací
 Řídí tyto projekty – komplexní pozemkové úpravy, oprava obecní kapličky
Jiří Novotný (jiri.novotny@zichovec.cz, tel: 720296684)
 Zodpovídá – za bezporuchový provoz veřejného osvětlení a za ostatní elektrozařízení v majetku obce včetně
pravidelných revizí apod.
 Řídí tyto projekty – kamery pro bezpečnost a informovanost v obci
Bc. Pavel Rohla (pavel.rohla@zichovec.cz, tel: 603758007)
 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
 Řídí tyto projekty – obecní kompostárna, rozmístění nového mobiliáře (koše, lavičky)
Tomáš Soukup – šéfredaktor zichoveckých novin (tomas.soukup@zichovec.cz, tel: 777743568)
 Zodpovídá - za aktualizaci internetových stránek obce, za vydávání zichoveckých novin, za komunikaci
s občany, okolními obcemi a médii a za provádění dotazníkových šetření a anket.
 Řídí tyto projekty – rekonstrukce OÚ na MŠ – případová studie
Václav Vágner, DiS – předseda kontrolního výboru (vaclav.vagner@zichovec.cz, tel: 731412314)
 Zodpovídá – za bezpečnost občanů, za dodržování a aktualizaci Obecně závazných vyhlášek týkajících se této
oblasti a za spolupráci s SK Zichovec
 Řídí tyto projekty – nové dětské hřiště u sportovního areálu SK Zichovec, zpomalení dopravy v obci a obnova
dopravního značení v obci
Bc. Petra Procházková – tajemnice obecního úřadu (petra.prochazkova@zichovec.cz, tel: 776804380)
 Zodpovídá – za bezchybný výkon státní správy – Czech Point, evidence obyvatel a domů, výběr místních
poplatků, aktualizace OZV, aktualizace úřední desky. Dále spolupracuje při přípravě zasedání a vyhotovení
zápisů ze zastupitelstva
 Řídí tyto projekty – efektivní veřejná správa
VŠICHNI
 komunikace s občany, zájem o jejich problémy a potřeby
 prosazování etického kodexu občana Zichovce a kontrola dodržování Obecně závazných vyhlášek (OZV)
 ochrana a zlepšování životního prostředí
 reprezentace obce

Ivan Husák, starosta obce

