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Komise pro občanské záležitosti – 12. 1. 2015 

(1. Jednání v roce) 

 
Přítomni: Čejková, Černý, Dudová, Ducháč, Fričová, Kordová, Landrová, Meixnerová, 

Preislerová, Zajíčková, Houšková, Adamová, Kocourová,  

Nepřítomni: Rakoušová, Maierová, Janák 

Omluveni: Zárybnický,  

Hosté: Chlupová 

 

Komise je usnášeníschopná 

 

Program: 

1) Upravený jednací řád komise 

2) Výročí – únor 2015 

3) Ostatní 

 

Úvod – přivítání předsedkyní komise Evou Kordovou, pohlídat si rozpočet aby na jubilea 

bylo v rozpočtu 160 tisíc korun, květina na zlatou svatbu za 200 Kč,  

Zlaté svatby – 60 tisíc 

Jubilea – kancelář tajemníka, 160 tisíc zatím neschválených, doporučených RM 

Komise pro občanské záležitosti – 30 tisíc 

 

 

Květina + balíčky vyhovují? 

Komise se shodla, že ano. Částka zůstane na 400 Kč za balíček + 150 Kč za květinu. Květiny 

přes Týna květiny a balíčky přes Delikates. 

 

Usnesení č. 1/2015: 

Komise pro občanské záležitosti schvaluje částku 160.000 Kč, která bude v roce 2015 

poskytnuta na životní jubilea. 

(Hlasování:13/0/0) 

 

Usnesení č. 2/2015: 

Komise pro občanské záležitosti schvaluje zapisovatelku této komise Ing. Klára Preislerovou. 

(Hlasování:12/0/1) 

 

1) Upravený jednací řád komise 

Eva Kordová přednesla jednací řád 

- zabezpečování rozhodnutí, RM jmenuje a odvolává předsedy komisí, komise se odpovídá ve 

své činnosti RM, komise jmenuje na svém hlasování zapisovatele, příprava jednání, komise se 

schází zpravidla 1x měsíčně, jednání svolává předseda sám nebo prostřednictvím 

zapisovatele, čas, místo, program nejméně 7 dní předem, neveřejná, může být přizván člen 

ZM, rozhoduje o tom komise na návrh kteréhokoliv člena komise, zasedání řídí předseda nebo 

jiný člen v době jeho nepřítomnosti, hlasováním se určí kdo, 3 dny před jednáním komise 

musí být zaslány podklady, materiál mohou předkládat členové komise, RM, ZM, organizace. 

Pořizuje se prezenční listina, počet členů, usnášeníschopnost. Součástí programu je kontrola 

úkolů z minulého jednání, komise přijímá usnesení, jednací řád schválila RM 7. 1. 2015.  

 

Rádi bychom věděli setkání občanů dopředu. Pozvánky na Prezentaci záměru rekonstrukce 

Nádražní ulice – roznos letáčků 
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Usnesení č. 3/2015: 

Komise pro občanské záležitosti bere na vědomí informace o jednacím řádu komise 

(Hlasování:13/0/0) 

  

Zápis bude vyvěšen na stránkách města. Pozvánky bude posílat Jana Chlupová. 

 

2) Jubilea – leden 2015,  

Rozpis členů komisí, kteří budou spolu s vedením města chodit gratulovat při životních 

jubileích.  

 

3) Ostatní: Z prostředků komise, kde zbyly peníze, by se mohlo zaplatit ozvučení na 

adventním koncertě v Mašově. Díky přelomu roku a donesení faktury v roce 2015, se ale musí 

zaplatit letos z rozpočtu 2015. Jde o 3.630 Kč. 

 

Usnesení č. 4/2015 

Komise pro občanské záležitosti schvaluje fakturu č. 582014 (3552 vnitřní číslo úřadu) za 

ozvučení koncertu v Mašově, konaného 27. 12. 2014 ve výši 3.630 Kč zaplatit z Komise pro 

občanské záležitosti v roce 2015. 

(Hlasování:11/0/2) 

 

Členům byly rozdány pozvánky na setkání se starostou – 21. 1. 2015, 16:30, ZŠ Alešova, 

prezentace záměru Nádražní ulice. Ti je roznesou. 

 

 

Příští zasedání komise: 23. 2. 2015, pondělí, 14:30. Paní Adamová omluvena. 

 

 

 

Zapsala: Ing. Klára Preislerová, 12. 1. 2015 

Ověřila: Eva Kordová, předsedkyně Komise pro občanské záležitosti 13. 1. 2015 


