
 

MATERIÁL PRO RADU MĚSTA č. 40 
 DNE: 06.04.2020 JEDNACÍ ČÍSLO: 620/2020/OSŽÚ 

 

NÁZEV: 
 

Stanovení oddávajícího. 

 

ANOTACE: 
 
Členové  zastupitelstva města Ing. Karolína Kostečková a Mgr. Jaromír Brychta požádali o 
pověření oddávat při sňatečních obřadech ve vymezené dny roku 2020. 

 

NÁVRH USNESENÍ: 
 
Rada města po projednání schvaluje  
 
a) pověření člena zastupitelstva města Žďár nad Sázavou Mgr. Jaromíra Brychty oddávat při 
sňatečném obřadu dne 8. srpna 2020. 
 
b) pověření člena zastupitelstva města Žďár nad Sázavou Ing. Karolíny Kostečkové oddávat při 
sňatečném obřadu dne 2. května 2020 a dne 19. září 2020. 

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: 
Odbor občansko-správní  
a Obecní živnostenský úřad  
 

Předkládá:     Ing. Martin Mrkos, ACCA, starosta 
 

BEZ OSOBNÍCH ÚDAJŮ  



 

Název materiálu: Stanovení oddávajícího 
 
Počet stran:  1 
 
Počet příloh: 1 
 
 
Popis 
Radě města byla dne 12.12.2019 doručena žádost člena zastupitelstva města Mgr. Jaromíra 
Brychty o pověření oddávat na základě žádosti snoubenců, a to v konkrétním termínu a místě dne   
8. srpna 2020 od 10:30. 
 
Dále byla dne 11.03.2020 doručena žádost člena zastupitelstva města Ing. Karolíny Kostečkové o 
pověření oddávat na základě žádosti snoubenců, a to v konkrétním termínu a místě dne 2. května 
a dne 19. září 2020. 
 
Podle § 11a  zákona č. 301/2000 Sb., o matrikách, jménu a příjmení, projeví snoubenci vůli, že 
spolu vstupují do manželství před starostou, místostarostou nebo pověřeným členem 
zastupitelstva obce… 
 
 
Geneze případu 
bez historie 
 
 
Návrh řešení 
Rada města po projednání schvaluje pověření oddávat při sňatečních obřadech Mgr. Jaromíra 
Brychty  pro den 08.08.2020 a Ing. Karlíny Kostečkové pro den 02.05.2020 a 19.9.2020. 

 
Varianty návrhu usnesení 
Bez variant. 
 
 
Doporučení předkladatele 
Doporučuje ke schválenÍ, viz návrh usnesení.  
 
 
Stanoviska  
Nejsou vyžadována. 
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