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.
5. zasedání zastupitelstva města dne: 28.05.2020
Bod pořadu jednání:
Změna v personálním obsazení ve výboru pro sport
Stručný obsah: Předmětem tohoto bodu je rezignace člena Výboru pro sport a jmenování nového
člena tohoto výboru.

MML, Odbor cestovního ruchu, kultury a sportu
Zpracoval:

Mizerová Šárka, Ing. - pracovník odboru cestovního ruchu, kultury a sportu, tajemnice
výboru pro sport

Schválil:

Žáčková Markéta, Mgr. Bc. - vedoucí odboru cestovního ruchu, kultury a sportu

Projednáno:
Projednat ve
výboru ZM:

Výbor pro sport

Předkládá:

Balašová Renáta, Mgr. - zastupitelka, předsedkyně výboru pro sport

1/3

Návrh usnesení
Zastupitelstvo města po projednání
bere na vědomí
rezignaci člena Výboru pro sport, pana Josefa Holického
jmenuje
nového člena Výboru pro sport, pana Ing. Petra Faistauera
ukládá
zajistit jmenování nového člena výboru pro sport, pana Ing. Petra Faistauera
P: Zámečník Jaroslav, Ing., CSc. - primátor statutárního města Liberec
T: 15.06.2020
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Důvodová zpráva:
Výbor pro sport byl zřízen usnesením ustavujícího Zastupitelstva města Liberec č.258/2018 konaného 29.
11. 2018 v souladu se zákonem č. 128/2000Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, § 117, odst. 1, §
84, odst. 2 písm.1).
Členy výboru, předsedu a místopředsedu výboru jmenuje a odvolává zastupitelstvo.
Pan Josef Holický, člen Výboru pro sport, podal dne 6.5.2020 rezignaci na členství ve výboru.
Rezignace byla na magistrát doručena dne 12.5.2020, viz příloha č. 1.
Jako nový člen Výboru pro sport je za pana Josefa Holického navržen Ing. Petr Faistauer, viz příloha č. 2.
Přílohy:
Příloha č. 1 a 2 A
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