Projednání ZM

__

_

Město Efíbram

_

!odbor: ovv

d_ne:19.03.2018

__

__

Název bodu jednáni:
Rezignace na funkci člena Kontrolniho výboru ZM

Předkládá:

'Rada města Pribram

Zpracoval:

Mgr. ivana Novotná—Kuzmová. DiS.. vedouci OW

Projednáno:

v RM 26.02.2018. R.usn.č.171f2018

Text usneseni RM:
Rusnč. 171/2018
Rade !. bere na

vědomí

rezignací na funkci člena Konfrolníbo výboru ZM pana lng. Jiřího Dosrár'a.
H. doporučuje ZM
zvolil do funkce člena Kontrolníno výboru ZM pane lng. Jána Pajrar'e.
Hl.

u !( l á of &

OW zařadit tento
dne19.03.2013.

Napsala:

maferr'ál

iva Černohorská

do

programu

zasedání

Zasruprřelsrva

mesta

Příbram

-

Návrhy na usneseni:
ZM

|. bere na vědomí
rezignaci na funkci člena Kontrolního výboru ZM pana lng. Jiřího Dostála.

ll. voll- nevoli
člena Kontrolního výboru ZM pana Ing. Jána Pajleie.

Důvodová zpráva:
RM předkládá ZM informaci o rezignaci na funkci člena Kontrolního výboru ZM. pana lng. Jiřího
Dostála (OHK Pribram). O této rezignaci byl odbor vnitřních věcí informován paní Irenou Karpíškovou.
ředitelkou OHK Příbram prostřednictvím e—meilu dne 31.01.2018 (příloha č. 1).

Zároveň OHK Příbram navrhují nového člena Kontrolního výboru ZM pana lng. Ja'ne Pejlaie, jednatele
společnosti CVP Galvanřka. s. r. o. lng. Ján Pajtal s nominaci na funkci člena Kontrolního výboru ZM
souhlasí.

ZM dne 15.12.2014, usne. 3412014121111 stanovila maximální počet členů výborů na 9.
Příloha č. 2 - prehled členů Kontrolního výboru ZM.
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Od:

OHK Příbram [ohkpb©ohkpb.ozj

Odesláno:
Komu:
Kopie:

31. ledna 20181424
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Předmět:

.

_.

__ __ __ ' " '- .

'

_
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ezrgnaoe un oe a ooptace do kontrolního výboru mesta Příbram

Vážená paní tajemnice.

z důvodu ukončení činnosti lng. Jiřího Dostala jako generálního
ředitele společností Kovohutě Příbram nástupnická,
a.s. í ukončeníjeho činností v představenstvu Okresní hospodářské
komory v Příbrami sí dovolujeme zaslatjeho
rezignací za OHK Příbram v kontrolním výboru mesta Příbram.
Představenstvo Okresní hospodářské komory v Příbramí dne
30. ledna 2018 projedn

alo na svém zasedání í možnost
kooptaoe nového zástupce do kontrolního výboru mesta Příbram za
OHK Příbram.
Radí bychom využili nabídky na kooptací našeho dalšího zastupce,
kterým je Ing. Jan Pajtaí. jednatel společnosti

CVP Galvanika, s.r.o.
' '

Kontaktní ů

Dovolujeme si požádat o zprávu, zda zastupítelevo mesta Příbram
našeho zastupce schválí.
Dekuji a přeji Vám příjemný dne

Irena Karpíšková
ředitelka OHK Příbram
25 let

''
_

'

.mn-"ml

%$

W
'

-\£:“_r'iíl|=\—1“—.

'

.; gr.—idú

.

f

\“1-'.:.-':.'\'-'=

_
unu—„number

unum vai se sam-scans:

Okresní hoSpodářská komora Příbram
Tyršova 106 - Zámeček
261 01 Příbram

Tel.: 318 627 784-5
Fax: 318 627 785

Mobřř: 603 866 178
ohkpbg'ůohkplmz
karpiskovagvjvolnv.cz
Mn-vohkpbbz
Omlouváme se Vám tímto za nevyžádaný e-moiř. Naše inshore-aje zřízena
na podporu podn íkon i. V případě, že Vás nás" e—nmíř
zasřaný s cířem podpořřr Vaše podn íkání obtěžuje a nepřejete si dalšízas
ířdní, oznamte nám to, prosím, formou e—man'ové
odpověďi. Vaše přání budeme plně respektoval. V případě, že chcete
naše informační e—maífy zasílat najinou adresu, nebo na
jiné podnikatelské subjekty, oznamte nám to, prosím, včetně požadov
ané adresy, případně dalších kontaktů. Děkujeme Vám
vefmr' za Vaše pochopení.

Bez vírů. www avastoom
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Příloha č. 2

KONTROLNÍ VÝBOR

Í

pol. strana či subjekt

jméno

ANO 2011

Valdemar Brožík

TOP 09

Vojtech Šamšula

ČSSD

Ing. Juraj Molnár

KDU-ČSL

Karel Urban

Šance pro Pb

JUDr. Dagmar Říhová

Otevřená radnice

Alena Hlubučkova

KSČM

Zbyněk Havelka

OHK Příbram

Ing. Jiří Dostal - REZIGNACE

Předseda KV: lng. Juraj Molnar

Koordinator KV: Mgr. Radka Škubatová

_
ZM 15.12.2014 usn. č. 3312014KZM z ř | : uj e Finanční výbor a Kontrolní výbor.
ZM 15.12.2014 uen. č. 34r2014IZM s t a n o v ímaxímální počet členů výborů na 9.
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