
 
 

MATERIÁL PRO ZASTUPITELSTVO MĚSTA č. 13 
 DNE: 31.03.2016 JEDNACÍ ČÍSLO: 13/2016/MST/12 

 

NÁZEV: 
 

Změna člena kontrolního výboru 

 

ANOTACE: 
 
Rezignace člena kontrolního výboru a volba nového člena. 
 
 

NÁVRH USNESENÍ: 
Zastupitelstvo města po projednání:  
 
1. Bere na vědomí rezignaci PaedDr. Jaroslava Ptáčka na člena kontrolního výboru od 1. 4. 2016 
a zároveň mu vyslovuje poděkování za jeho dosavadní práci pro výbor. 
 
2. Rozhoduje, že volba člena kontrolního výboru se uskuteční veřejným hlasováním. 
 
3. Volí za člena kontrolního výboru pana Víta Filipenského. 

Starosta města: Místostarosta města: Tajemník MěÚ: 

Odbor majetkoprávní: Odbor ST a vnitřních věcí: Odbor finanční: 

Odbor komunál. služeb + TSBM: Odbor rozvoje a územního 
plánování: 

Odbor stavební: 

Odbor školství, kultury a sportu: Odbor sociální: Odbor živnostenský: 

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

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

Projektový koordinátor: Krizové řízení:  

Zpracoval: 
Ing. Michaela Bořilová 

tajemnice kontrolního výboru 

Předkládá: 
Ing. Josef Klement, místostarosta 

garant kontrolního výboru 
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Člen kontrolního výboru PaedDr. Jaroslav Ptáček podal rezignaci na člena v uvedeném výboru – 
viz Rezignační dopis ze dne 10. 3. 2016. 
 
Novým členem kontrolního výboru je nominován pan Vít Filipenský.  
 
 

 

 
Návrh usnesení 
 
Zastupitelstvo města po projednání:  
 
1. Bere na vědomí rezignaci PaedDr. Jaroslava Ptáčka na člena kontrolního výboru od 1. 4. 2016 a 
zároveň mu vyslovuje poděkování za jeho dosavadní práci pro výbor. 
 
2. Rozhoduje, že volba člena kontrolního výboru se uskuteční veřejným hlasováním. 
 
3. Volí za člena kontrolního výboru pana Víta Filipenského. 
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Rezignacni dopis. 

Zastupitelstvo mesta 

Mesto Zd'ar nad Sazavou 
Zizkova 227/ 1 
591 31 Zd'ar nad Sazavou 

Odstoupeni PaedDr. Jaroslava Ptacka (ODS) z kontrolniho vyboru. 

v azeni clenove Zastupitelstva mesta Zd'ar nad Sazavou, oznamuji 
Yam, ze rezignuji na svoji ucast v kontrolnim vyboru od 1.4. 2016. 

Predanim rezignace jsem poveril MUDr. Radka Cemeho, kteremu 
jsem informaci o rezignacnim dopise 29.2.2016 pfedal a on pote 
informoval Radu mesta. 

K volbe noveho elena kontrolniho boru doporucuji pana Vita 
Filipenskeho, bytem ar nad Sazavou, ktery 
s touto kandidaturou souhlasi. 

Dekuji. 

PaedDr.Jaros 

10.3.2016 



Mestsky urad Zd'ar nad Sazavou 
zastupitelstvo mesta 
oddeleni financni kontroly 

Ja Vit Filipensky, bytem 
vyboru zastupitelstva 

Ve Zd'afe n/S 18-3-2016 

Zd'ar n/S souhlasim s kandidaturou na elena kontrolniho 




