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Rezignace člena Komise prorodinných aktivit, sociální a zdravotní, 
jmenování nového člena 

ANOTACE 

Vzhledem k rezignaci členky Komise prorodinných aktivit, sociálni a zdravotní předloženo 
ukončení členství této členky a jmenování nové členky komise. 

NÁVRH USNESENí: 

Rada města schvaluje ukončení členství paní MUDr. Marie Košťálové v Komisi prorodinných 
aktivit, sociální a zdravotní na základě její rezignace ze dne 15. 2. 2016. 

Rada města děkuje paní MUDr. Marii Košťálové za její dosavadní činnost v této komisi. 

Rada města jmenuje členkou Komise prorodinnych aktivit, sociální a zdravotní k 7. 3.2016 
paní Michaelu Kremlíkovou. 

Starosta města: MIstostarosta m

Odbor majetkoprávní: Odbor ST a vnitrnlc
. I 

Odbor finančnl : 

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

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

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

Oddělení informatíky: Odd. Fin. kontroly a inter. auditu Městská policie 

Projektový koordinátor: Krizové řízenI: Tajemník MěU : 

Zpracoval: Ing. Josef Klement Předkládá: Ing. Josef Klement 
mistostarosta města mistostarosta města 



Název materiálu: Rezignace člena Komise prorodinných aktivit, sociální a zdravotní, 
jmenováni nového člena 

Počet stran: 2 

Počet priloh: 1 

Popis: 
Členka Komise prorodinných aktivit, sociáln!·a zdravotn! panl MUDr. Marie Košťálová 
podala rezignaci na členstvi ve výše uvedené komisi - viz jej! dopis ze dne 15. 2. 2016, 
na MěÚ evidován 24. 2. 2016. 

Novou členkou výše uvedené komise je nominována pan! Michaela KremHková 

Doporučení předkladatele 
Schválit rezignaci podanou paní MUDr. Marii Košťálovou. 
Jmenovat k 7. 3.2016 novou členku Komise prorodinných aktivit, sociální a zdravotní 
paní Michaelu Kremlíkovou. 
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