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.
9. zasedání zastupitelstva města dne: 24.10.2019
Bod pořadu jednání: 8
Vzdání se funkce přísedícího Okresního soudu Liberec
Stručný obsah: Dne 17. 9. 2019 bylo doručeno Zastupitelstvu města Liberec písemné vzdání se
funkce přísedící Okresního soudu Liberec.

Tajemník MML
Zpracoval:

Serbusová Eva, Ing., DiS. - pracovník oddělení organizačního

Schválil:

Pourová Iva - vedoucí oddělení organizačního
Čech Martin, Ing. - tajemník Magistrátu města Liberec

Projednáno:

v 17. RM – 1. 10. 2019

Projednat ve
výboru ZM:
Předkládá:

Zámečník Jaroslav, Ing., CSc. v. r. - primátor statutárního města Liberec
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Návrh usnesení
Zastupitelstvo města po projednání
bere na vědomí
vzdání se funkce přísedící OS Liberec paní Marty Moulisové, bytem [osobní údaj
odstraněn] podle § 98 odst. 1, 2 zákona č. 6/2002 Sb. v platném znění.
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Důvodová zpráva:
Dne 30. 11. 2017 ZM usnesením č. 300/2017 zvolilo přísedící OS Liberec na volební období 2017–2021 paní
Martu Moulisovou.

Zákon č. 6/2002 Sb., o soudech, soudcích, přísedících a státní správě soudů a o změně některých dalších
zákonů (zákon o soudech a soudcích) stanoví v:
§ 98 Zánik funkce přísedícího:
(1) Přísedící se může své funkce vzdát.
(2) Funkce přísedícího zanikne dnem následujícím po dni, v němž bylo oznámení přísedícího o vzdání se
funkce doručeno zastupitelstvu, které ho do funkce zvolilo.
Jmenovaná přísedící OS Liberec se vzdává své funkce podle § 98 odst. 1, 2 zákona č. 6/2002 Sb. v
platném znění, a to ze zdravotních důvodů.

Přílohy:
Písemní vzdání se funkce A
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