
 

MATERIÁL PRO RADU MĚSTA č. 85 
 DNE: 12.03.2018 JEDNACÍ ČÍSLO: 1444/2018/MST 

 

NÁZEV: 
 

Rezignace členů osadního výboru Stržanov. 

 

ANOTACE: 
 
Rezignace členů osadního výboru Stržanov, částečná revokace usnesení zastupitelstva města 
č.j. 2/2014/MST/12 ze dne 18.12.2014 a změna určení počtu  členů osadního výboru Stržanov: 3 
členové..  
 
 

NÁVRH USNESENÍ: 
 
 
Rada města: 
 

 bere na vědomí rezignaci členů Osadního výboru Stržanov paní Martiny Němcové a pana 
Milana Zicha. 

 doporučuje zastupitelstvu města částečně revokovat svoje usnesení č.j. 2/2014/MST/12 
ze dne 18.12.2014 s tím, že počet  členů Osadního výboru Stržanov se určuje na  3 členy. 

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: 
Radka Remarová 

Předkládá: 
Ing. Josef Klement 

 



Nazev materialu: Rezignace clenu osadniho vyboru Strzanov. 

Pocet stran: 2 

Pocet pi'iloh: 1. rezignace clenu osadnlho vyboru 
2. vysledek ankety k urcenl clenu osadniho vyboru 

Pop is 

One 05.02.2018 jsme obdrieli rezignaci 2 clenu osadnlho vyboru Strianov, panl Martiny Nemcove 
a pan a Milana Zicha. Ole vysledku ankety k urcenl clenu osadniho vyboru ze dne 06.10.2017 jsme 
oslovili nasledujlcl die umlstenl v ankete (poslednl z oslovenych pan  
ziskanych hlasu 6). Nikdo z oslovenych nema zajem v OV Strianov pracovat, osloveni stat se 
clenem OVodmitli. 

Geneze pripadu 

• RM c. 75 dne 23.10.2017 Usn. 1247/2017/oPM 
Rezignace clenu osadnlho vyboru Strzanov, navrh novych clenu osadnlho vyboru 

• ZM c. 24 dne 02.11.2017 Usn. 24/2017/oPM/3 
Rezignace clenu osadnlho vyboru Strianov, navrh noyYch clenu osadnlho vyboru 

• 05.02.2018 rezignace clenu osadnlho vyboru Strianov panl Mariny Nemcove a pana 
Milana Zicha 

Navrh reseni 
• schvalit navrh usnesenl. 

Varianty navrhu usneseni 
• nejsou navrieny varianty usneseni 

Doporuceni predkladatele 
• vzit na vedomi rezignaci clenu osadniho vyboru Strianov: panl Martiny Nemcove a pana 

Milana Zicha. 

• doporucit zastupitelstvu castecne revokovat svoje usnesenl c.j. 2/2014/MST/12 ze dne 
18.12.2014 s tim, ze pocet clenu Osadnlho vyboru Strianov se urcuje: na 3 cleny. 

Stanoviska 
XXX 



Rada mesta Zd'ar nad Sazavou 
ZiZkova 227/1 
591 31 Zd'ar nad Sazavou 

Rezignace na funkce v osadnim V'Yboru 

Ve Str.~anove 4. l:mora 2018 

1 0 

Rezignujeme na funkce v osadnim V'Yboru ve Strfanove. 

/ MilanZich Martina Nemcova 
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