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ŽĎÁR NAO SÁZAVOU MĚSTSKY ÚŘAD ŽĎÁR NAD SÁZAVOU 

MATERIÁL PRO RADU MĚSTA č. 3 

DNE: 26. 11. 2018 JEDNACÍ ČÍSLO: 33/2018/0P 

NÁZEV: 

Pověření zastupováním města 

ANOTACE: 

Pověření zastupováním města Žďáru nad Sázavou 

NÁVRH USNESENÍ: 

Rada města schvaluje Pověření vedoucí majetkoprávního odboru MěÚ Žďár nad Sázavou paní 
JUDr. S. P. Ph. O. v předloženém znění. 

Starosta města: Mlstostarosta města: Mlstostarostka města: 

Tajemník MěU, úsek tajemníka a 
správy MěÚ: 

Odbor majetkoprávní: Odbor komunálních služeb: 

Odbor finanční: Odbor dopravy: Odbor rozvoje a územnlho 
plánování: 

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

Odbor občansko-správnl a OZU: Odbor životního prostředí: Oddělení informatiky: 

Odd. fin. kontroly a inter. auditu: Odd. projektu a marketingu: Krizové řízeni: 

Městská policie: Regionálnl muzeum: Technická správa budov města: 

Zpracoval: Předkládá: majetkoprávní odbor 

majetkoprávní odbor 



Název materiálu: Pověření zastupováním města 

Počet stran: 1 

Počet příloh: 1 

Popis 
Pověření zastupováním města Žďáru nad Sázavou 

Geneze případu 
Rada města dne 16.11.2015 schválila pověření vedoucí majetkoprávního odboru Měú Žďár nad 
Sázavou paní JUDr. S. P. Ph.D. ve věci zastupování města Žďáru nad Sázavou v záležitostech, 
týkajících se města Žďáru nad Sázavou, kromě záležitostí, ke kterým je nutný předchozí souhlas 
zastupitelstva města Žďáru nad Sázavou, zejména aby toto město zastupovala, činila za něj 
návrhy, prohlášení, uzavírala smíry, podávala opravné prostředky, před okresními, krajskými a 
vrchními soudy ve věcech občanskoprávních, pracovněprávních, obchodněprávních, správních a 
trestních a dále před orgány státní správy a notářskými úřady s tím, že pověření trvá po dobu 
pracovního poměru pověřené pracovnice u města Žďáru nad Sázavou. S ohledem na změnu ve 
vedení města, je radě města předkládáno ke schválení nové pověření. 

Návrh řešení 
Přijmout usnesení ve znění: 
Rada města schvaluje Pověření vedoucí majetkoprávního odboru MěÚ Žďár nad Sázavou paní 
JUDr. S. P. Ph.D. v předloženém znění. 

Varianty návrhu usnesení: Nejsou uvedeny 

Dopad do rozpočtu města: Bez dopadu do rozpočtu města 



MESTO ŽĎÁR NAD SÁZAVOU 
ŽIŽKOV<\ 227/1, 591 31 ŽiSAR N;\D SAZ!\VOU 

Ve Žďáře nad Sázavou dne 

Pověření 

V souladu s usnesením Rady města Žďáru nad Sáza~ou ze dne 26.11.2018 pověřuji paní 
JUDr. S. P. Ph.D., bytem Zďár nad Sázavou, část Zďár nad Sázavou 3, zastupováním 
města Žďáru nad Sázavou ve všech záležitostech, týkajících se města Žďáru nad 
Sázavou, kromě záležitostí, ke kterým je nutný předchozí souhlas zastupitelstva města 
Žďáru nad Sázavou, zejména aby toto město zastupovala, činila za něj návrhy, prohlášení, 
uzavírala smíry, podávala opravné prostředky, před: 

okresními, krajskými a vrchními soudy ve věcech občanskoprávních, 
pracovněprávních, obchodněprávních, správních a trestních 
orgány státní správy 
notářskými úřady 

Pověření trvá po dobu pracovního poměru pověřené pracovnice u Města Žďáru nad 
Sázavou. 

Ing. Martin Mrkos, ACCA 
starosta Žďáru nad Sázavou 


