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Stanoveni oddávajících pro volební období 2018-2022 - doplněnI

Předkládá: Ing. Martin Buršík, MBA, 1. m ístostarosta

Zpracovala: Mgr. Ivana Novotná-Kuzmová, DiS., vedoucí OVV

Projednáno' s Mgr Janem Konvalinkou, m istostarostou

Napsala: Ivana Makošová

Návrhy na usneseni:
zm pověřuje

Ing. jindřicha Vařeku výkonem funkce oddávajÍcÍho pro volební období 2018 - 2022, dle § Ila
odst. 1 písm. a) zákona č. 301/2000 Sb.

Důvodová zpráva

Orgánem veřejné moci, před kterým je prováděn sňatečný obřad, je zákonem přímo určen starosta
a místostarostové. S ohledem na množství sňatečných obřadů, konaných ve správním obvodu
matričního úřadu Příbram. je vhodné pověřit výkonem funkce oddávajiciho další členy zastupitelstva
pro volební období 2018-2022. Možnost pověřit dalšího člena zastupitelstva k prováděni sňatečných
obřadů vyplývá z ustanoveni § Ila odst. 1 písm. a) zákona č. 301/2000 Sb., o matrikách, jménu
a příjmení a o změně některých souvisejÍcÍch zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

Podle § 108 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízeni), ve znění pozdějších předpisů má
starosta právo užívat při významných příležitostech a občanských obřadech závěsný odznak. Rada
obce může stanovit, v kterých případech může tento odznak užívat jiný člen zastupitelstva obce nebo
tajemník obecního úřadu. Užiti velkého státního znaku upravuje zákon č. 352/2001 Sb., o užíváni
státních symbolů České republiky a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, ze
kterého, mimo jiné, vyplývá, že velký státní znak je užíván v souvislosti s výkonem oprávněných osob,
kterým je zákonem nebo na základě zákona svěřen výkon státní správy. Sňatečný obřad je výkonem
státní správy.

Zastupitelstvo města na svém ustavujicím zasedání dne 05.11.21018, usn. č. 13/2018/ZM pověřilo
tyto zastupitele výkonem funkce oddávajÍcÍho pro volební období 2018 - 2022: MUDr. Františka
Hausera, Mgr. jiřinu Humlovou, Mgr. Vladimíra Krále, Miroslava Peterku, Mgr. jarmilu Potůčkovou,
JUDr. Dagmaru Říhovou, Antonina Schejbala, Mgr. Marka Školouda, Mgr. Václava Švendu, Janu
Valterovou a Romana Mráze.


