STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC

Poznámka: Zveřejněna je pouze upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu
zveřejňovaných osobních údajů podle nařízení Evropského parlamentu a rady (EU)
2016/679 , o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném
pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních
údajů a aplikačních zákonů ČR).
Nejsou dotčena práva podle § 16 odst. 2 písm. e) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní
zřízení) oprávněných osob uvedených v § 16 a § 17 téhož zákona.
3. zasedání zastupitelstva města dne: 28.03.2019
Bod pořadu jednání: 15
Doplnění Osadního výboru Rochlice o jednoho člena
Stručný obsah: Osadní výbor prostřednictvím člena OV Ing. Víta Hovorky e-mailem 13. 3. 2019
požádal o doplnění nového člena Osadního výboru Rochlice z důvodu úmrtí člena OV.

Tajemník MML
Zpracoval:

Pourová Iva - vedoucí oddělení organizačního

Schválil:

Čech Martin, Ing. - tajemník Magistrátu města Liberec

Projednáno:

v 6. RM – 19. 3. 2019

Předkládá:

Zámečník Jaroslav, Ing., CSc. v. r. - primátor statutárního města Liberec
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Návrh usnesení
Zastupitelstvo města po projednání
volí
nového člena Osadního výboru v Liberci VI – Rochlici:
pana Rudolfa Dlaska [osobní údaj odstraněn]
ukládá
informovat Osadní výbor Liberec VI – Rochlice o vyřízení jeho žádosti.
P: Čech Martin, Ing. - tajemník Magistrátu města Liberec
T: 05.04.2019
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Důvodová zpráva:
Problematika osadních výborů je obecně upravena v § 117 a v § 120 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích
(obecní zřízení). Z těchto právních ustanovení vyplývá, že osadní výbor zřizuje zastupitelstvo obce,
určuje počet členů osadního výboru, určuje členy osadního výboru a volí jeho předsedu.
Počet členů osadního výboru nemůže být menší než tři, je vždy lichý. Počet členů osadního výboru určuje
zastupitelstvo města. Členem osadního výboru může být občan Liberce, který je přihlášen k trvalému
pobytu v té části obce, pro kterou je osadní výbor zřizován.
Usnesením č. 58/06 určilo Zastupitelstvo města Liberec počet členů Osadního výboru Rochlice na 5.
USNESENÍ Č. 58/06
Zřízení osadního výboru Rochlice
Zastupitelstvo města po projednání
zřizuje
osadní výbor v části Statutárního města Liberec – Liberec VI – Rochlice (vymezeno Statutem města
Liberce v hranicích k. ú. Rochlice u Liberce)
určuje počet členů tohoto osadního výboru na 5 a jsou jimi: Oldřich Jeníček, Radek Janda, Josef Lexa,
Petr Kettner a Josef Felgr;
volí z řad členů osadního výboru pana Oldřicha Jeníčka– předsedou osadního výboru,
a ukládá
JUDr. M. Řeháčkovi, tajemníkovi MML,
seznámit členy osadního výboru s jejich kompetencemi, právy a povinnostmi.
Termín: neprodleně
Osadní výbor prostřednictvím člena OV Ing. Víta Hovorky e-mailem 13. 3. 2019 požádal o doplnění
nového člena Osadního výboru Rochlice:
Rudolf Dlask, [osobní údaj odstraněn] z dúvodu úmrtí člena OV pana Josefa Lexy.
Zastupitelstvem města určený počet členů OV Rochlice na 5 tedy zůstane zachován.
Nově navžený člen splňuje zákonem požadovanou podmínku trvalého bydliště v části statutárního města
Liberec VI – Rochlice.
Návrh na doplnění člena Osadního výboru Rochlice byl projednán v radě města a je předkládán
zastupitelstvu města ke schválení.

Přílohy: materiál neobsahuje žádné přílohy.
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