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.
14. schůze rady města dne: 27.08.2019
Bod pořadu jednání: 32
Odstoupení a jmenování členů komise pro občanské obřady a záležitosti a poskytnutí peněžitého
daru
Stručný obsah: Odbor školství a sociálních věcí předkládá radě města návrh předsedkyně komise
pro občanské obřady a záležitosti na odvolání Zdenky Drobníkové na vlastní žádost z funkce
členky komise pro občanské obřady a záležitosti, a poskytnutí peněžitého daru za její aktivní
činnost pro statutární město Liberec při zajišťování občanských obřadů a návštěv jubilantů.
Současně navrhuje na uvolněné místo jmenovat paní Janu Kürthyovou, která se jmenováním
souhlasí. Návrh podává předsedkyně komise, paní Irena Jirásková.

MML, Odbor školství a sociálních věcí
Důvod předložení: návrh předsedkyně komise pro občanské obřady a záležitosti
Zpracoval:

Matviaková Martina, Bc. - pracovník odboru školství a sociálních věcí

Projednáno s:

s PhDr. Mgr. Ivanem Langrem, náměstkem primátora
Ing. Martinem Čechem, tajemníkem MML

Předkládá:

Kalous Pavel, Mgr. - vedoucí odboru školství a sociálních věcí

K projednání v radě přizván(a):
Předpokládaná doba projednání (min): 5
Po schválení předložit na jednání:
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Návrh usnesení
Rada města po projednání
odvolává
Zdenku Drobníkovou z funkce členky komise pro občanské obřady a záležitosti
jmenuje
Janu Kürthyovou členkou komise pro občanské obřady a záležitosti
schvaluje
poskytnutí peněžitého daru ve výši [osobní údaj odstraněn] Zdence Drobníkové za její
aktivní činnost pro statutární město Liberec při zajišťování občanských obřadů a návštěv
jubilantů
ukládá
1. zajistit jmenování nové členky komise
P: Čech Martin, Ing. - tajemník Magistrátu města Liberec
T: 02.09.2019

2.

zajistit vyplacení peněžitého daru v zúčtovacím období za měsíc srpen 2019
P: Čech Martin, Ing. - tajemník Magistrátu města Liberec
T: 12.09.2019

3. převést v rámci nejbližšího rozpočtového opatření do rozpočtu odboru Kancelář tajemníka
finanční prostředky ve výši [osobní údaj odstraněn] související s poskytnutím schváleného
peněžitého daru.
P: Kalous Pavel, Mgr. - vedoucí odboru školství a sociálních věcí
T: 31.10.2019
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Důvodová zpráva
Komise pro občanské obřady a záležitosti byla zřízena usnesením Rady města Liberec č. 1289/2018 ze
dne 4. 12. 2018 v souladu s ustanovením § 102 odst. 2 písmeno h) a § 122 zákona č. 128/2000 Sb.,
o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů.
Zdenka Drobníková požádala prostřednictvím předsedkyně Ireny Jiráskové dne 30. 7. 2019 o odvolání
z funkce členky komise ze zdravotních důvodů.
Práce v komisi občanských obřadů a záležitostí je mnohdy fyzicky i psychicky náročná, proto
předsedkyně komise Irena Jirásková doporučuje radě města žádosti vyhovět.
Předsedkyně komise následně oslovila novou zájemkyni o členství v komisi, paní Janu Kürthyovou,
narozenou dne [osobní údaj odstraněn] Paní Kürthyová se jmenováním souhlasí.
Vzhledem k tomu, že paní Drobníková byla dlouholetou členkou komise (více než 17 let), do činnosti
komise se vždy aktivně zapojovala a své povinnosti si plnila nadmíru zodpovědně, navrhuje
předsedkyně poskytnutí mimořádného peněžitého daru ve výši [osobní údaj odstraněn] (částka
odpovídá 8/12 pravidelné roční odměny členům dotčené komise).
Odbor školství a sociálních věcí doporučuje radě města poskytnutí daru schválit. Částku na odměnu
člence komise ve výši [osobní údaj odstraněn] + povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění ve výši
[osobní údaj odstraněn] převede odbor školství a sociálních věcí do rozpočtu Odboru Kancelář
tajemníka.
Přílohy:
Příloha č. 2 - Seznam členů komise pro občanské obřady a záležitosti - k 27. 8. 2019
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SEZNAM ČLENŮ KOMISE PRO OBČANSKÉ OBŘADY
A ZÁLEŽITOSTI
k 27. 8. 2019

JMÉNO A PŘÍJMENÍ
1.

BARTHOVÁ Milena

2.

DROBNÍKOVÁ Zdenka

3.

FANTOVÁ Marie

4.

JIRÁSKOVÁ Irena – předsedkyně komise

5.

KRACÍKOVÁ Zdenka

6.

MORÁVKOVÁ Květoslava, Mgr.

7.

MUSILOVÁ Hana

8.

NEVERYOVÁ Alena

9.

PEŠANOVÁ Mileva – místopředsedkyně komise

10.

POLÍVKOVÁ Lenka, Mgr.

11.

PRECLÍKOVÁ Olga, Mgr.

12.

ŠOTOLOVÁ Lenka

13.

VALENTINOVÁ Dagmar

14.

VIMMEROVÁ Hana

15.

ZELINKOVÁ Ludmila

