
Město Příbram Pro 'ednání ZM

odbor : vnitřních věcí dne: 18.06.2018

Název bodu jednání:

Dodatek č. 2 k popisu pracovní činnosti - velitelka Městské policie Příbram

Předkládá: Rada města Příbram

Zpracoval: Mgr. Ivana Novotná-Kuzmová, DiS.. vedoucí OW

Projednáno: v Radě města Příbram dne 28.05.2018. R.usn.č.590!2018

Text usneseni RM:

Rada doporučuie ZM

pověřit JUDr. Jaroslavu Vodičkovou plněním úkolů dle „Dodatku č. 2 k popisu pracovní činnosti -

velitelka Městské policie Příbram, při řízení Městské police Příbram, s účinností od 01.07.2018.

Napsal: Miloslava Kuglerová

Návrhy na usnesení:

ZM pověřuje - nepověřuje

JUDr. Jaroslavu Vodičkovou plněním úkolů dle „Dodatku č. 2 k popisu pracovní činnosti -

velitelka Městské policie Příbram. při řízení Městské policie Příbram, s účinností od 01.07.2018.

Důvodová zpráva:

Rada města předkládá na návrh starosty města Ing. Jindřicha Vařeky Dodatek č. 2 k popisu pracovní

činnosti - velitelka Městské policie Příbram. na základě kterého bude JUDr. Vodičková pověřena plnit další

úkoly - viz znění dodatku uvedené v příloze č. 1 tohoto materiálu.

Zastupitelstvo města podle 5 3 zákona č. 5531991 Sb., o obecní policii, v platném znění. může na návrh

starosty pověřit plněním některých úkolů při řízení obecní policie určeného strážníka. kterým je vtomto

případě u Městské policie Příbram JUDr. Jaroslava Vodičková.
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Příloha č. 1

Městská policie Příbram

Titul, jméno a příjmení zaměstnance: JUDr. Jaroslava Vodičková

D o d a t e k č. 2

k popisu pracovní činnosti platnému od 01.07.2007: velitelka Městské policie Příbram

Doplňuje se:

Zpracovává návrhy právních předpisů obce.

(NV č. 2222010 Sb., 2.10.01 Referent společné státní správy a samosprávy_

- zpracovává návrhy právních předpisů z oblasti činnosti městské policie - legislativní činnost.

Připravuje návrhy na uzavření veřejnoprávních smluv zpravidla vícestranných a mezi subjekty

veřejné správy' včetně navrhovánijejich změn, výpovědí a zrušení.

(NV č. 2222010 se, 2.10.01 Referent společné státní správy a samosprávy „_

- připravuje návrhy na uzavření veřejnoprávních smluv o poskytnutí strážníků mezi obcemi včetně

navrhování jejich změn, výpovědí a zrušení.

- zajišťuje plnění veřejnoprávních smluv v souladu s právními předpisy.

Účinnost od:

01.07.2018 Nadříz. ved. zaměstnanec: Schválil:

Počet stran dodatku: J rn ě n o : Ing. Jindřich Vařeka J m ě n o : Ing. Jindřich Vařeka

1 __mm..._______________________________________________________________________________________________

Podpis: POdDiSZ

podpis zaměstnance
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