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.
6. schůze rady města dne: 17.03.2020
Bod pořadu jednání: 2
Informace o rezignaci Ing. Tomáše Hampla na mandát člena ZM Liberec
Stručný obsah: Dne 3. března 2020 převzal primátor statutárního města Liberec rezignaci
Ing. Tomáše Hampla zvoleného za volební stranu Občanská demokratická strana na funkci člena
Zastupitelstva města Liberec. Dle zákona č. 491/2001, o volbách do zastupitelstev obcí, vznikl
následující den, tj. 4. března 2020, mandát náhradníkovi z téže volební strany, kterým je dle
Zápisu o výsledku voleb Ing. Martin Ditrich.

MML, Odbor vnitřních věcí
Důvod předložení: rezignace člena ZM
Zpracoval:

Pourová Iva - vedoucí oddělení organizačního

Projednáno s:
Předkládá:

Zámečník Jaroslav, Ing., CSc. - primátor statutárního města Liberec

K projednání v radě přizván(a):

Ing. Martin Ditrich

Předpokládaná doba projednání (min): 5
Po schválení předložit na jednání:
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Návrh usnesení
Rada města po projednání
bere na vědomí
1. rezignaci Ing. Tomáše Hampla na funkci člena Zastupitelstva města Liberec,
2. zprávu odboru správního a živnostenského MML o tom, že Ing. Martin Ditrich splňuje ke
dni 4. března 2020 podmínky volitelnosti dle zákona č. 491/2001 Sb., o volbách do
zastupitelstev obcí,
ukládá
doručit Ing. Martinu Ditrichovi Osvědčení o nastoupení do funkce člena Zastupitelstva
města Liberec.

P: Zámečník Jaroslav, Ing., CSc. - primátor statutárního města Liberec
T: 18.03.2020
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Důvodová zpráva
Dne 3. března 2020 převzal primátor statutárního města Liberec rezignaci (příloha č. 1) Ing. Tomáše
Hampla zvoleného za volební stranu Občanská demokratická strana na funkci člena Zastupitelstva města
Liberec. Dle zákona č. 491/2001, o volbách do zastupitelstev obcí, vznikl následující den, tj. 4. března
2020, mandát náhradníkovi z téže volební strany, kterým je dle Zápisu o výsledku voleb Ing. Martin
Ditrich.
Zpráva odboru správního a živnostenského MML (příloha č. 2) potvrzuje, že Ing. Martin Ditrich splňuje
ke dni 4. března 2020 podmínky volitelnosti dané zákonem č. 491/2001.
Dle zákona č. 491/2001, o volbách do zastupitelstev obcí předá rada obce takto nastoupenému
členu zastupitelstva obce do 15 dnů poté, co se mandát uvolní, osvědčení o tom, že se stal členem
zastupitelstva obce.
Vzhledem k rozhodnutí vlády o zákazu volného pohybu osob s účinností od 16. března 2020 od 0.00
hodin do 24. března 2020 do 6.00 hodin doručí Rada města Libererec Ing. Martinu Ditrichovi,
nastoupenému členu Zastupitelstva města Liberec, osvědčení o tom, že se stal členem zastupitelstva
města poštou na adresu jeho trvalého bydliště.
Ing. Martin Ditrich omluvil svou neúčast na 6. schůzi Rady města Liberec s ohledem na mimořádnou situaci z důvodu
ohrožení zdraví v souvislosti s prevencí před šířením koronaviru /označovaný jako SARS CoV-2/.

Přílohy:
Příloha č. 1 – Rezignace TH A
Příloha č. 2 – Potvrzení splnění podmínek volitelnosti - Ditrich A
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