
 
 

MATERIÁL PRO ZASTUPITELSTVO MĚSTA č. 17 
 DNE: 10.11. 2016 JEDNACÍ ČÍSLO:  17/2016/MST/7 

 

NÁZEV: 
 

Rezignace členů Osadního výboru Stržanov, návrh nových členů osadního výboru. 

 

ANOTACE: 
 
Návrh a volba nových členů osadního výboru Stržanov vzhledem k rezignaci členů osadního 
výboru. 

 

NÁVRH USNESENÍ: 
 
Zastupitelstvo města bere na vědomí rezignaci Osadního výboru Stržanov a vyjadřuje členům 
osadního výboru poděkování za činnost v osadním výboru. 
 
Zastupitelstvo města se usnáší, že o volbě nových členů Osadního výboru Stržanov bude 
hlasovat veřejně. 
 
Zastupitelstvo města volí za členy Osadního výboru Stržanov:  
paní Martinu Němcovou předsedkyni, paní Alenu Zichovou a pana Milana Zicha. 
 

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: 
Místostarosta města 

Předkládá: 
Rada města 

 



 
Název materiálu: Rezignace členů Osadního výboru Stržanov, návrh nových členů Osadního 
výboru. 
 
Počet stran:  2 
 
Počet příloh: 1 
 
 
Popis 
 
Na schůzi Osadního výboru Stržanov dne 29.09.2016 byli za odstupující členy osadního výboru 
paní  Andreu Kučerovou, paní Blanku Kuncovou a pana Petra Kunce  zvoleni noví členové 
Osadního výboru Stržanov paní Martina Němcová – předsedkyně, paní Alena Zichová – členka, 
pan Milan Zich - člen. 
 
 
 
Geneze případu 
 
Projednáno na 51. schůzi Rady města Žďár nad Sázavou, č.usn. 798/2016/MST. 
Rada města vzala na vědomí rezignaci členů Osadního výboru Stržanov a doporučila 
zastupitelstvu města zvolit za nové členy Osadního výboru Stržanov paní Martinu Němcovou 
předsedkyni, paní Alenu Zichovou – členku, pana Milana Zicha - člena. 
 
 
 
Doporučení předkladatele 
 

• poděkování rezignujícím členům Osadního výboru Stržanov za činnost v osadním výboru 
• o volbě nových členů hlasovat veřejně 
• zvolit za členy Osadního výboru Stržanov paní Martinu Němcovou předsedkyni, paní Alenu 

Zichovou – členku, pana Milana Zicha - člena 
 
. 

 

 
 



From: obecstrzanov@seznam.cz [mailto:obecstrzanov@seznam.cz] 
Sent: Tuesday, October 4, 2016 11:00 AM 
To: Remarova Radka 
Cc: sam.zich@seznam.cz; martnem.zdarns@qmail.com 
Subject: OV 

Dobry den pani Remarova, 

na schl.izi OV Strzanov podali svoji rezignaci Andrea Kucerova, Blanka Kuncova a Petr 
Kunc. Z tohoto duvodu byl zvolen navy OV v nasledujicim slozeni: 

Martina Nemcova- pfedsedkyne 

Alena Zichova- clenka OV 

Milan Zich - clen OV 

Prosim o zajisteni odsouhlaseni teto zmeny radou mesta a zastupitelstvem co nejdfive. 

Dekuji 

Andrea Kucerova 
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