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.
1. zasedání zastupitelstva města dne: 30.01.2020
Bod pořadu jednání: 6
Pověření člena Zastupitelstva města Liberec k výkonu činností zástupce statutárního města Liberec
při občanských sňatcích
Stručný obsah: Pověření člena zastupitelstva - pana Ing. Jiřího Němečka, CSc. - sňatky.

MML, Odbor správní a živnostenský
Zpracoval:

Štíchová Jitka, Mgr. - vedoucí odboru správního a živnostenského

Schválil:

Štíchová Jitka, Mgr. - vedoucí odboru správního a živnostenského

Projednáno:

v 2. radě města dne 21. 1. 2020

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

pověřuje
s okamžitou platností výkonem činností zástupce statutárního města Liberec při občanských
sňatcích, dle ust. § 11a odst. 1 písm. c) zákona 301/2000 Sb., o matrikách, jménu a
příjmení, a o změně některých souvisejících zákonů, v platném znění,
pana Ing. Jiřího Němečka, CSc.
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Důvodová zpráva:
Na základě ust. § 11a, odst. 1, písm. c) zákona č. 301/2000 Sb., o matrikách, jménu a příjmení, a o změně
některých souvisejících zákonů, v platném znění, snoubenci projeví vůli, že spolu vstupují do manželství,
před primátorem hlavního města Prahy, náměstkem primátora hlavního města Prahy nebo pověřeným
členem zastupitelstva hlavního města Prahy, jakož i před primátorem statutárního města, náměstkem
primátora statutárního města nebo pověřeným členem zastupitelstva statutárního města, a to pouze ve
správním obvodu hlavního města Prahy nebo statutárního města.
Primátor a jeho náměstci tedy oddávají bez dalšího zvláštního pověření.
Zastupitelstvo města Liberec si na základě Usnesení č. 256/2018 vyhradilo pravomoc pověřovat své členy
zastupováním statutárního města Liberec při občanských sňatcích.
Ing. Jiří Němeček, CSc. dne 24. 10. 2019 na 9. zasedání Zastupitelstva statutárního města Liberec
rezignoval na pozici náměstka pro strategický rozvoj, dotace a majetkovou správu (Usnesení č.
297/2019).
Na základě předchozí domluvy s vedoucí odboru správního a živnostenského bude pan Ing. Jiří Němeček,
CSc. nadále zastupovat statutární město Liberec při občanských sňatcích. K výkonu funkce oddávajícího
je pro Ing. Jiřího Němečka, CSc. nutné pověření zastupitelstva města (viz výše uvedené).
Přílohy: materiál neobsahuje žádné přílohy.
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