
Město Příbram
Odbor: vnitřních věcí

Název bodu jednání:

Pro jednání ZM
18.01.2021

Kontrolní výbor Zastupitelstva města Příbram - volba nového č|7Ť

Předkládá: Mgr. Jan Konvalinka, starosta města

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

Napsala: Ivana Makošová

Návrhy na usneseni:
ZM l. bere na vědomi

rezignaci pani Mgr. Moniky Ciklerové na funkci členky Kontrolního výboru zm Příbrami ke dni
31.12.2020.

||. V O Ií
na volební období 2018 - 2022
pana jana Schneidera členem KontrolnIho výboru zm Příbram.

Důvodová zpráva:

Mgr. Jan Konvalinka, starosta města, předkládá zastupitelstvu návrh na jmenováni
pana jana Schneidera členem Kontrolního výboru zm Příbram. Pani Mgr. Monika Ciklerová zaslala na
město Příbram dopis, kde oznamuje svoji rezignaci jak na funkci zastupitelky města Příbram, tak
zároveň i odstupuje z pozice členky Kontro|niho výboru ZM Příbram a členky Komise zdravotní
a sociální. Odbor vnitřních věci na základě rezignace pani Mgr. Ciklerové oslovil příbramskou TOP 09
k podání návrhu na nového člena Kontrolního výboru ZM Příbram (viz příloha).

ZM dne 17.12.2018:
Usn. č. 26/2018i'ZM s t a n o v í maximální počet členů výborů na 9 s tlm, že bude upraven počet
zástupců u kontro/n/ho výboru u ANO 2011 na 1, TOP 09 na 2.

Zákon č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízeni) ve znění pozdějších předpisů, mimo jiné stanoví:
Zastupitelstvu obce je vyhrazeno zřizovat a rušit výbory, volit jejich předsedy a další členy a odvolávat
je z funkce. Počet členů výboru je vždy lichý, Finanční a kontrolní výbory jsou nejméně tříčlenné.
jejich členy nemohou být starosta, místostarosta, tajemník obecního úřadu ani osoby zabezpečující
rozpočtové a účetní práce na obecním úřadu. Předsedou výboru je vždy člen zastupitelstva obce; to
neplatí, jde-li o předsedu osadního výboru. výbor plní úkoly, kterými jej pověří zastupitelstvo obce.
Ze své činnosti se výbor zodpovídá zastupitelstvu obce. Finanční výbor provádí kontrolu hospodaření
s majetkem a finančními prostředky obce, plni další úkoly, jimiž jej pověřilo zastupitelstvo obce,

Přílohy:
1. Oznámení Mgr. Moniky Ciklerové o rezignaci
2. Návrh na jmenováni nového člena Kontrolního výboru ZM Příbram
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Mgr. Jan Konvalinka

Starosta města

"" ""?
r'

,l

9. 12. 2020

vážený pane starosto,

oznamuji vám, že ke dni 31. 12. 2020 rezignuji na funkci zastupitelky města. Mé důvody

jsou především zdravotní a pracovní. Na pozici mě v rámci zastupitelstva nahradí další

v pořadí na kandidátce TOP09. Odstupuji také z pozice členky kontrolnIho výboru a

členky sociálnI komise.

Byla to pro mne nenahraditelná zkušenost. přeji vám i vašim kolegům dobré

komunikační schopnosti i mezilidské vztahy.

S pozdravem l

Monika Ciklerová
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Ivana Makošová

Od:
Odesláno:
Komu:
Předmět:

Václav Švenda "vaclav.svenda@gmail com"
31. prosince 2020 17:36
Ivana Makošová
Nominace TOP 09 do výborů a komisí

Vážená pani Makošová,
v zastoupeni příbramské TOP 09 si na uvolněné místo člena Kontrolního výboru Zastupitelstva města
Pňbram dovoluji navrhnout
pana Jana Schneidera,

Kandidáty do Finančního výboru Zastupitelstva města Příbram a Komise zdravotní a sociálni TOP 09
nenavrhuje-

S pozdravem a přáním všeho dobrého do roku 2021

Václav Švenda

Mgr. Václav Švenda
místopředsda středočeské krajské organizace

TOP 09 |Opletalova 1603/57 l 11000 Praha l
Tel: +420 777 718 144
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