
Město Příbram
Pro 'ednáníZM

[odbor: vnitřních věcí _ _dne: 22.05-2017

Název bodu jednáni:

Informace o odstoupení pana Marka Bílka zfunkce člena OV Orlov a návrh na jmenování nového

člena pana Pavla Nováčka

Předkládá: Rada města

Zpracovala: Mgr. Novotna-Kuzmovái DiS., vedoucí OW-

Projednano: v Rlvl dne 02.05.2017, usn.č.3?6!2017

Text usnesení RM:

R.usn.č.376/2017

Rada !. bere na vědom."

rezignací pana Marka Bílka : funkce člena Osadního výboru Orlov.

H, daporučuje ZM

zvolit pana Pavla Nováčka členem Osadnlho výboru Orlov.

ll.-'. u !( l' á d &%

OW zařadit tento materiál do programu jednání Zastupitelstva města Příbram dne 22. 05. 201 ?.

Napsala: Ivana Makošova .

Návrhy' na usnesení:

ZM l.bere na vědomí

rezignaci pana Marka Bílka z funkce člena Osadnlho výboru Orlov

||.voll )( nevoll

pana Pavla Nováčka členem Oeadnlho výboru Orlov.

Důvodová zpráva:

Rada města předkládá do ZM informaci o odstoupení pana Marka Bílka zfunkce člena OV Orlov
a návrh na jmenování nového člena pana Pavla Nováčka.

Dne 10042017 byla na město Příbram doručena rezignace od pana lvlarka Bílka z funkce člena
Osadnlho výboru Orlov. Dne 06.04.2017 proběhla v Orlové veřejná schůze občanů, kde byl navržen
nový člen do Osadnlho výboru Orlov, pan Pavel Nováček (viz Zápis z veřejné schůze občanů Orlova
dne 06042017).

Příloha

Rezignace pana lvlarka Bílka ze dne 03042017

Zápis z veřejné schůze občanů Orlova dne 06.04.2017
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V Orlově 03.04.2017

Já, Marek Bílek, nar. _rezignuji na funkci člena Osadního

v'boru Orlov. '
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Zápis z veřejné schůze občanů Orlova dne 06.04.2017
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|< 1) za nového člena Osadního výboru v Orlové byl navrženkjm-E'I/NQVÍĚk'
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Hlasovalo pro:..................'..%..„............protí:..............Ě.....................zdrželo
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Svým podpisem stvrzují, žejsem byl řádně zvolen/a na veřejné schůzí občanů Orlova dne 06.04.2017

za člena Osadního výboru v (Dido/vě a 5 tímto zvolením souhlasím.

Předsedkyně DV 0 ' " ' -

Zapísovatel:........„..

Ověřovatel:............

V Orlově 06.04.2017


