Obec Zdiby
Zdiby – Veltěž, Průběžná 11, PSČ 250 66
e-mail: podatelna@obeczdiby.cz , identifikátor datové schránky: vt2b6m8

RADA OBCE ZDIBY

USNESENÍ
Rady obce Zdiby
číslo 217/40/2021
ze dne 26. 3. 2021

ke jmenování členů
Komise rady obce pro kulturu, sport, a volný čas
Rada obce Zdiby

I.

Jmenuje
s účinností od 26.3.2021
do funkce členů Komise rady obce pro kulturu, sport a volný čas, zřízené na
základě rozhodnutí RO č. 216/40/2021 ze dne 26.3.2021:
 Mgr. Magda Česneková,
 Richard Mareš,
 Jana Hyklová,
 Mgr. Jiří Pluháček,
 Ing. Lucie Lišková,

II. Ukládá
1) členům jmenovaným dle bodu I. tohoto usnesení předložit radě obce návrh na
jmenování předsedy z řad jmenovaných členů a určení tajemníka komise;
Termín: do 30.4.2021.
2) starostce obce Zdiby realizovat úkony související s přijetím tohoto usnesení
(jmenovací listiny) a informovat občany na webových stránkách obce Zdiby.
Termín: do 5.4.2021.

JUDr. Eva Slavíková v. r.
starostka obce Zdiby

Mgr. Beata Sabolová v. r.
1. místostarostka obce Zdiby

Předkladatel:

JUDr. Eva Slavíková

Provede:

JUDr. Eva Slavíková
Komise rady (jmenovaná dle tohoto usnesení)

Projednáno s:

členy dle bodu I. usnesení

Na vědomí:

občané prostřednictvím www.obeczdiby.cz

Přílohy:

-

DŮVODOVÁ ZPRÁVA

k návrhu usnesení Rady Obce Zdiby č. 217/40/2021
Rada obce může v souladu s ustanovením § 102 odst. 2 písm. h) zák. č. 128/2000 Sb., zákon o
obcích, ve znění pozdějších předpisů zřídit a zrušovat jako své iniciativní a poradní orgány
komise. Rada obce pak také jmenuje a odvolává její jednotlivé členy. Na základě dřívějšího
odvolání členů komisi radou obce, je předkládán návrh na jmenování nových členů Komise
rady obce pro kulturu, sport a volný čas.
Předmět zájmu a činnosti této komise je obsažen ve výrokové části usnesení rady obce č.
216/40/2021, doplněné o důvodovou zprávu k předmětnému usnesení.
Zřízená komise je orgánem obce, který se o věcech, jež budou předmětem jednání komise,
usnáší většinou hlasů všech svých členů. Komise je ze své činnosti odpovědna radě obce.
Pravidla spolupráce mezi radou a komisemi jsou stanoveny v jednacím řádu komisí.

