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NÁZEV: 
 

Rezignace a jmenování nových členů Komise pro sport a volný čas 

 

ANOTACE: 
Jedná se o rezignaci dvou členů Komise pro sport a volný čas a jmenování dvou nových členů 

Komise pro sport a volný čas za odstupující členy.  

 
 

NÁVRH USNESENÍ: 

Rada města po projednání odvolává na základě vlastní žádosti člena Komise pro sport a volný 
čas pana D. O. a paní Mgr. Z. V. s účinností od 16. 1. 2017 a děkuje jim za jejich práci. 

 

Rada města po projednání jmenuje pana L. B., Žďár nad Sázavou a pana F. Š., bytem Počítky  
novými členy Komise pro sport a volný čas s účinností od 16. 1. 2017.  

 

Starosta města: Místostarosta města: Tajemník MěÚ: 

Odbor majetkoprávní: Úsek tajemníka a správy MěÚ: Odbor finanční: 

Odbor komunálních služeb: Odbor rozvoje a územního 
plánování: 

Odbor stavební: 

Odbor školství, kultury a sportu: Odbor sociální: Odbor občansko-správní a OŽÚ 

Odbor dopravy: Odbor životního prostředí: Odd. správy měst. lesů a rybníků: 

Oddělení informatiky: Odd. fin. kontroly a inter. auditu Městská policie 

Projektový koordinátor: Krizové řízení: Technická správa budov města 

Zpracoval: 

Odbor školství, kultury a sportu 

Předkládá: 

 

 



 
 

Název materiálu:   Rezignace a jmenování nových členů Komise pro sport a volný čas    

 
Počet stran:  2 
Počet příloh: 1 
 
Popis : 
Stávající členové Komise pro sport a volný čas p. D. O. a Mgr. Z. V. požádali  
o ukončení členství v Komisi pro sport a volný čas. Na základě sdělení Bc. L. B., zastupitele 
města, jsou za klub TOP 09 delegováni do Komise pro sport a volný čas noví členové, kterými jsou 
Bc. L. B., Žďár nad Sázavou a pan F. Š., bytem Počítky.      
Rezignace dvou stávajících členů a návrh na jmenování dvou nových členů Komise pro sport a 
volný čas za klub TOP 09 je přílohou předkládaného materiálu.    
  

Návrh usnesení:  

Rada města po projednání odvolává na základě vlastní žádosti člena Komise pro sport a volný 
čas pana D. O. a paní Mgr. Z. V. s účinností od 16. 1. 2017 a děkuje jim za jejich práci. 

 

Rada města po projednání jmenuje pana L. B., Žďár nad Sázavou a pana F. Š., bytem Počítky  
novými členy Komise pro sport a volný čas s účinností od 16. 1. 2017.  

  
Stanovisko  
Rezignace dvou členů a návrh jmenování dvou nových členů Komise pro sport a volný čas za klub 
TOP 09 je projednán s místostarostou města Ing. .     
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 








