
 
 

MATERIÁL PRO ZASTUPITELSTVO MĚSTA č. 24 
 DNE: 02.11. 2017 JEDNACÍ ČÍSLO:  24/2017/oPM/3 

 

NÁZEV: 
 

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

 

ANOTACE: 
 
Návrh nových členů osadního výboru Stržanov vzhledem k rezignaci dosavadního 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 Olgu Strašilovou - předsedkyni, paní Petru Matulkovou, pana Adama Jelínka, paní Martinu 
Němcovou, 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: 
oPM 

Předkládá: 
Rada města 

 



 

Název materiálu:  Rezignace členů osadního výboru Stržanov, návrh nových členů 
osadního výboru. 

 
Počet stran:    2 
 
Počet příloh:  1. rezignace členů osadního výboru  

2. výsledek ankety k určení členů osadního výboru 
3. návrhová listina 
4. zápis o průběhu konání ankety k určení členů osadního výboru konané   
dne 6.10.2017 
5. zápis ze schůzky s vedením města ze dne 16.10.2017 

 
 
Popis 
 

Dne 16.08.2017 jsme obdrželi petici za odstoupení osadního výboru ve Stržanově, 
následně proběhla schůzka vedení města se členy osadního výboru, předložení rezignace členů 
osadního výboru k 1.11.2017, anketa k určení členů osadního výboru, souhlasy s nominací do 
osadního výboru a zveřejněním výsledků (prvních 5 s nejvyšším počtem hlasů jmenovaných)  
ankety k určení členů do osadního výboru Stržanov konané dne 6.10.2017. 
 
 
Geneze případu 
 

• 16.08.2017 petice za odstoupení osadního výboru ve Stržanově  
• 25.08.2017 schůzka vedení města se členy osadního výboru 
• 19.09.2017 rezignace členů osadního výboru k 1.11.2017 
• 19.09.2017 veřejné setkání s vedením města Žďáru nad Sázavou v místní části Stržanov 
• 06.10.2017 anketa k určení členů osadního výboru 
• 16.10.2017 schůzka vedení města s nominovanými na členy nového osadního výboru 
• projednáno na 75. schůzi Rady města Žďár nad Sázavou, č.usn. 1247/2017/oPM 

rada města bere na vědomí rezignaci členů osadního výboru Stržanov a doporučuje 
zastupitelstvu města zvolit za nové členy osadního výboru Stržanov: paní Olgu Strašilovou 
předsedkyni, paní Petru Matulkovou, pana Adama Jelínka, paní Martinu Němcovou, pana 
Milana Zicha 

 
Návrh řešení 
Schválit návrh usnesení. 
 
Varianty návrhu usnesení 
xxx 
 
Doporučení předkladatele 
 

• poděkování rezignujícím členům osadního výboru Stržanov za činnost v osadním výboru 
• o volbě nových členů hlasovat veřejně 
• zvolit za členy osadního výboru paní Olgu Strašilovou předsedkyni, paní Petru Matulkovou, 

pana Adama Jelínka, paní Martinu Němcovou, pana Milana Zicha. 

Stanoviska  
xxx 
 



Mgr. Zdenek Navratil 

Starosta ~sta 

~!kova 127/1 

td'ctr nad sazavou 

. !'ft <TS .. \ {·. :;)-(·--~ 
Zd..r I j - · - 8\ 't I . 

.... · ····~· ..... Z;.· . . -..: 

DoiJo: 1 ~j U. . 2017 . ·~:: .. :j· 

._.;.._:.;...,;:..:.:.:......_-:,.._~:;_ 

Rezignace Clenu Osadnfho ~boru ve strianove 

Vafeny pane starosto, 

Ve ZcrcUe nad sazavou. 15.9.2017 

Po zrale waze jsme se rozhodll rezlgnovat na sve funkce v Osadnfm ~boru ve Strfanove a to k datu 
1.11.2017. 

' • • . • ~ • T 



Prfjtnenf 

Strasilova 
Jelinek 
Zich 
Nemcova 
Matulkova 

\fYsledek ankety k urceni clenu do osadniho v:Yboru v mfstni cast.l 
Strbnov konane dne 6.10.2017 

Jmeno 

Olga 
Adam 
Milan 
Martina 
Petra 

pocet hlasO 

33 
32 
32 
32 
29 



A • ......., uAAD DAR MAD SAzavou 
I I 

l1Mtw:ls4WOU Z2KoVA 227/1, 591 31 2MR NAO SAzAJoU 

Vazenf spoluobcane, 

Navrhova Ustina 
clenu osadniho V'iboru Strzanov 

predkladarne Vam mivrhovou listinu: urceni clenii osadniho yYboru mfstnf casti Strzanov do 
kohce stavajicfho volebni obdobf. Na tuto listinu napiste jmena tech osob, ktere navrhujete 
do osadnfho V'{boru. Prosfme o uvedenl maximaln.e 5 jmen (v pripade uvedeni vetStho poctu 
osob bude listina neplatn.i). Na poradi, ve kterem tato jmena uve.dete, nezalezi. Kazde 
uvedene jmerto obdrzi jeden bod a tv osoby, ktere v celkovem souctu obdr2f nejvi~e bodu, 
budou osloveni ve veci souhlasu s navrzenlm do osadnlho V'{boru ke zvolenf zastupitelstvem 
mesta. Navriene osoby musi bYt starsi 18 let s trval'(m bydliStem v mfstnr casti Strzanov. 
Navrhovou listinu mufe vyplnit asoba stars{ 18 Jet s trvalym pobytem ve Strianove. Oo 
osadnlho V'{boru budou volenl 3 clenove. 

Postup: 

1. Na nasledujld radky uved'te max. 5 jmen die V'ise uvedenych pokynu. 
2. Vyplnenou mivrhovou Jistinu vhod'te do pripravene zapee~tene hlasovacr sc:hranky. 

JM~NO + PRIJMENf TRVALE BYDli~TE 

l. . .................. ,,, ..... ~ ....... , ...... .. 
··················· ····· ·~·········· .. ············· 

2. . ....................... :. .. ,. .... , .......... . 
• .... f ~ · ••.• •• • • •• , • • • ··~ • • • ····· · ~ · · ·· --· ·· •••••••• i 

3. . ............. ·•···· ~·· ·~· ................ . • ............................... IJ • • ••••• • ••••••• _ ••••• 

4. . .............................................. . . ..................................... ···~ ·· ............... .. 

5. . ........................................... .. . ....... ........... , ..................................... . 

One 6.10.2017 podpis komise: 



~ Mi STSKf URAD ZDAR NAD SAzAVOU 
l I 

HAIINADsAzN/ou Zih<ovA 227/1 , 591 31 ZOAR NAD Smvou 

Zapis o prObehu konani ankety k urfeni clenu do osadniho yYboru 
konane dne 6.10.2017. 

V mlstnf casti Strianov probehla anketa urcenf clenu osadniho vyboru mfstnf casti Strfanov 
do konce stavajfdho volebnfho obdobl. 

I. 

Zahajenf: 
Ukonceni: 

II. 

Behem prtibehu byly nebyly pod any stlzno§l.i nebo oznamenf. Jejich strucny obsah, 
zduvodnenl jsou uvedeny v prfloze na L.. listech. 

Vysledky byly zjisteny na: 
Bylo odevzdano: 
Z toho platnych: 

Ill. 

.... f. listech. 

.T!t. ... navrhov'{ch listin. 

.J...£ .. navrhov'{ch listin. 

z celkoveho poCtu !..~f:.. trvale bydlfcich obyvatel se ankety zucastnilo .. T..'t .. , . .J..k .. %. 

IV. 

z celkoveho poCt:u ••. ~ ... clenu komlse bylo zapisu prftomno .... :3... cleml. 

Dale byli pFftomni: ....................................... L ............................................................ .. 

Zapis byl precten za ucasti vsech clenu komise. 

Podpisy clenu komise: 

Zapis odmftl podepsat: ... L. ... 
.Jo·. J 0 {,. /o- J ol-:;-............ , ....................... ..... ........................................... .. 
Hodina, den, mesic a rok vyhotovenf zapisu 

I 



~227/1, 691312nAANAOSA:rNoo 

WIS 

ze setkant vedenr mista a z4stupcO mlstnr castl Strtanov mists ~aru nad Smvou 
konaneho dne 16.10.2017 

PPftomnl: Mgr. Zdenik Navratil, lng. Josef Klement. Olga Straillova. Petra Matulkova, Milan Zlch. 
Adam Jelinek, Radka Remarova 

One 06.10.2017 probihla v mlstnf Msti str.fanov anketa k urlienf etenO osadnfho vyboru. 
Prvnfch 5 s nejvlce obdrien9m pDaem hlasO byll otslovenl, podepsall souhlaa s nominacf na tlena 
osadnfho vYboru v mfstnr Mstl strf.anov do konce stavajicfho volebnfho obdobf. 

Na schr.zce byfo hlasovano o pfedsedovt osadnlho vjboru. Panf Martina Nimcova, ktera 
se z pracovnfch dCwodCr omluvila, z.aslala svCrj navm emallem. 

Namenr: panf Olga Straillova 
pan Milan Zich 

Hlasovanr: Olga Strasilova 
MUanZich 

pro 3x proti Ox 
Vzdal se kandidatury 

Zapsala: Radka Remarova 

1x zdrien hlasovtnf 

dn .. . . . 
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