
 

MATERIÁL PRO RADU MĚSTA č. 75 
 DNE: 23.10.2017 JEDNACÍ ČÍSLO: 1247/2017/oPM 

 

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: 
 
 
Rada města: 
 

 bere na vědomí rezignaci členů osadního výboru Stržanov:  paní Martiny Němcové, paní 
Aleny Zichové a pana Milana Zicha 

 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 

 

Starosta města: Místostarosta města: Tajemník MěÚ: 

Odbor majetkoprávní: Odbor komunálních služeb: Odbor finanční: 

Odbor dopravy: Odbor rozvoje a územního 
plánování: 

Odbor stavební: 

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

Odbor životního prostředí: Úsek tajemníka a správu MěÚ: Oddělení informatiky: 

Odd. fin. kontroly a inter. auditu: Odd. projektů a marketingu: Krizové řízení: 

Městská policie: Regionální muzeum: Technická správa budov města: 

Zpracoval: oPM 
 

Předkládá: Ing. Jan Prokop 
 

 



 

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 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 

 

 
Návrh řešení 

• schválit návrh usnesení. 
 

 
Varianty návrhu usnesení 

• nejsou navrženy varianty usnesení 

 
Doporučení předkladatele 

• vzít na vědomí rezignaci členů osadního výboru Stržanov:  paní Martiny Němcové, paní 
Aleny Zichové a pana Milana Zicha a doporučit 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 

 
 
Stanoviska  
xxx 



Mgr. Zdenek Navratil 

Starosta mesta 

Ziikova 227/1 

Zd'ar nad Sazavou 

- ---· 
MESTS., •( UR,,J 
Zd'ar r •::! ~.;. a\o J 
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Doslo: 1 9. 09. 20'17 

( .j .: ........................ ······· ··. 

Rezignace clenu Osadnfho vyboru ve Stria nove 

Vaieny pane starosto, 

c <it;::Jr. 

ve Zd'are nad Sazavou, 15.9.2017 

UH I H t U 

Po zrale uvaze jsme se rozhodli rezignovat na sve funkce v Osadnfm vyboru ve Strianove a to k datu 

1.11.2017. 



Prfjmenf 

Strasilova 
Jelinek 
Zich 
Nemcova 
Matulkova 

Vysledek ankety k urcenl clenu do osadnlho v'/boru v mistni casti 

Stdanov konane dne 6.10.2017 

Jmeno 

Olga 
Adam 
Milan 
Martina 
Petra 

pocet hlasu 

33 
32 
32 
32 
29 



~ MIESTsKf uRAD Z6AR NAD SAzA.vou 
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16UNADsAzAvou Zl2KovA 227/1 , 591 31 ZoAR NAD SkAvoo 

V<Henf spoluobcane, 

Navrhova listina 
clenu osadnfho vyboru Strzanov 

predkladame Vam navrhovou listinu: urcenf clenu osadniho v¥boru mfstnf casti Stdanov do 
konce stavajfdho volebnf obdobf. Na tuto listinu napiste jmena tech osob, ktere navrhujete 
do osadnfho vyboru. Prosfme o uvedenf maximalne 5 jmen (v prfpade uvedenf vetsfho poctu 
osob bude listina neplatna). Na poradf, ve kterem tato jmena uvedete, nezalezf. Kazde 
uvedene jmeno obdrzf jed en bod a ty osoby, ktere v celkovem souctu obdrzf nejvfce bodu, 
budou osloveni ve veci souhlasu s navrzenfm do osadnfho vyboru ke zvolenf zastupitelstvem 
mesta. Navrzene osoby musi b'{t starsi 18 let s trvalym bydlistem v mfstni casti Strzanov. 
Navrhovou listinu muze vyplnit osoba starsi 18 let s trvalym pobytem ve Strianove. Do 
osadnfho v'/boru budou voleni 3 clenove. 

Post up: 

1. Na nasledujfd radky uved'te max. 5 jmen die vyse uvedenych pokynu. 
2. Vyplnenou navrhovou listinu vhod'te do pripravene zapecetene hlasovacf schranky. 

JMENO + PRIJMENf TRVALE BYDLISTE 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

Dne 6.10.2017 podpis komise: 
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MlsTSKf UMD ! 6.AR HAD S iZAYOU 
KOMUNilNf KOORDINATORKA 

LaKovA 227/1 , 591 31 ZOAR NAO SAzAvoo 

zAP IS 

ze setktfmi vedenf mesta a zastupcll mfstnf casti Strtanov mesta icraru nad Sazavou 
konaneho dne 16.10.2017 

Pfftomni: Mgr. Zdenek Navratil, lng. Josef Klement, Olga Strasilova, Petra Matulkova, Milan Zich, 
Adam Jelinek, Radka Remarova 

Dne 06.10.2017 probehla v mistni casti Strtanov anketa k ur6enf clenO osadnlho vyboru. 
Prvnich 5 s nejvice obdrfenym poctem hlasO byli osloveni, podepsali souhlas s nominaci na elena 
osadnfho v}'boru v mfstnf casti StrZanov do konce stavajfcfho volebnfho obdobf. 

Na schOzce bylo hlasovano o predsedovi osadnfho vyboru. Panl Martina Nemcova, ktera 
se z pracovnlch dOvodO omluvila, zaslala svOj navrh emailem. 

Navrtenf: panf Olga Strasilova 
pan Milan Zich 

Hlasovanl: Olga Strasilova 
Milan Zich 

pro 3x proti Ox 
vzdal se kandidatury 

Zapsala: Radka Remarova 

1x zdrten hlasovanr 
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