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Název bodu jednání:
Stanovení oddávajících pro volební období 2022—2026
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Text usnesení RM:

Rada města

1. doporučuje ZM pověřit Aleše Baráška, MUDr. Barboru Daňhovou, MHA, Tomáše Dvořáčka,
MUDr. Františka Hausera, Bc. Vladimíra Karpíška, Mgr. Jana Konvalinku, Mgr. V/adimíra Krále,
Mgr. Simqnu Luftovou, Miroslava Peterku, Bc. Antonína Schejba/a, Mgr. Marka Skalouda, Mgr.
Václava Svendu výkonem funkce oddávajícího pro volební období 2022-2026, v souladu s 5
11a odst. 1 písm. a zákona č. 301/2000 Sb.,

2. stanovuje, že všichni oddávající mají právo při realizaci sňatečného obřadu užívat závěsný
odznak,

37 uk/a'da' OVV zařadit tento materiál do programu zasedání ZM dne 07.11.2022

Návrh na usnesení:

ZM pověřuje - nepověřuje
Aleše Baráška, MUDr. Barboru Daňhovou, MHA, Tomáše Dvořáčka, MUDr. Františka Hausera,
Bc. Vladimíra Karpíška, Mgr. Jana Konvalinku, Mgr. Yladimíra Krále, Mgr. Sjmonu Luftovou,
Miroslava Peterku, Bc. Antonína Schejbala, Mgr. Marka Skolouda, Mgr. Václava Svendu výkonem
funkce oddávajícího pro volební období 2022-2026, v souladu s © 113 odst. 1 písm. a zákona
č, 301/2000 Sb.

Důvodová zpráva:

V souladu se zákonem č, 301/2000 Sb., o matrikách, jménu a příjmení (dále zákon) je oddávající osobou
starosta a místostarosta. S ohledem na množství sňatečných obřadů, konaných ve správním obvodu
matričního úřadu Příbram, je vhodné pověřit výkonem funkce oddávajícího další členy zastupitelstva.
Možnost pověřit dalšího člena zastupitelstva k provádění sňatečných obřadů vyplývá z ustanovení š 11a
odst. 1 písm, a) zákona.

Podle 5 108 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), 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. Užití velkého státního znaku upravuje zákon č. 352/2001 Sb., o užívání 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.

Odbor občanských agend oslovil všechny členy zastupitelstva s žádostí o sdělení, zda by s povéřením pro
výše uvedenou funkci souhlasili. Souhlas s pověřením pro výkon funkce oddávajícího byl udělen těmito
členy zastupitelstva:



Aleš Barášek
MUDr. Barbora Daňhová, MHA
Tomáš Dvořáček
MUDr. František Hauser
Bc. Vladimír Karpíšek
Mgr. Jan Konvalinka

Mgr. Vladimír Král

Mgr. Simona Luftová
Miroslav Peterka
Bc. Antonín Schejbal
Mgr. Marek Školoud
Mgr. Václav Švenda

Někteří zastupitelé projevili souhlas & pověřením až po termínu jednání RM dne 17.10.2022. Jedná se
Mgr. Josefa Strejce, MBA a Mgr. Markétu Škodovou. Zároveň již proběhlo ustavující zasedání ZM, kde
byli zvoleni starosta a místostarostové. Tyto osobyjsou oddávajícími ze zákona.


