
Město Nové Město na Moravě

N Á V R H  U S N E S E N Í
26. Rady města

konané dne 29.6.2020

Informace o činnosti komisí Rady města Nového Města na Moravě

V návaznosti na 
- schválený úkol rady města předkládat pravidelně informace ze strany jednotlivých komisí jsou předkládány 
průběžné zprávy o činnosti radou města zřízených komisí - zápisy a podkladové materiály. Podklady z jednání 
komisí jsou pak trvale k dispozici na portálu zastupitele https://zastupitelstvo.nmnm.cz/
(viz. návrhy usnesení I., II.)
- diskusi na posledním zasedání ZM o poskytování materiálů komisím ze strany úřadu, činnosti komisí RM a 
projednání problematiky v kontrolním výboru ZM (závěrem je zejm. zdůraznění komisí RM a výborů ZM jako 
poradních orgánů RM/ZM nikoliv úřadu, nutnost ze strany úřadu poskytování komisím, výborům pouze oficiální 
stanoviska úřadu, účinnosti doporučení a závěrů komisí vůči úřadu pouze v případech, které jsou potvrzeny RM 
nebo pověřeným členem RM, statutárním zástupcem města, nutnosti formalizace forem předávání materiálů ze 
strany úřadu komisím/výborům) je předkládán návrh na realizaci některých závěrů kontrolního výboru (viz. 
návrh usnesení III., IV.)

§ 102 odst. 3) z. o obcích

I. Rada města bere na vědomí

1. předloženou zprávu z jednání Komise pro mládež, sport a volný čas

2. předloženou zprávu z jednání Komise pro sociální oblast a zaměstnanost

3. předloženou zprávu z jednání Bytové komise

4. předloženou zprávu z jednání Komise společenské a kulturní.

II. Rada města pověřuje

1. Ing. Tomáše Krejčího, člena RM, rozhodnutím o způsobu případné realizace závěrů z Komise pro 
mládež, sport a volný čas 

2. Stanislava Marka, místostarostu města, rozhodnutím o způsobu případné realizace závěrů z Komise pro 
sociální oblast a zaměstannost

3. Stanislava Marka, místostarostu města, rozhodnutím o způsobu případné realizace závěrů z Bytové 
komise

4. Mgr. Helenu Šustrovou, členku RM, rozhodnutím o způsobu případné realizace závěrů z Komise 
společenské a kulturní

III. Rada města souhlasí
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- s poskytováním oficiálních výstupů z úřadu ve věci dispozic s majetkem města v k.ú. Nové Město na 
Moravě a vyjádření města jako účastníka správních řízení předsedovi komise dopravní a majetkové

IV. Rada města ukládá
- tajemníkovi připravit změnu jednacího řádu komisí RM, ve kterém by byl řešen střet zájmů členů komisí a 
otázka mlčenlivosti členů komisí rady města
- tajemníkovi sjednotit a formalizovat způsob předávání podkladů ze strany úřadu komisím rady města

Stanislav Marek
místostarosta

Předkladatel: Stanislav Marek

Schvalovatel: Mgr. Petr Hanych

Zpracovatel: Gabriela Holovičová

Vyjádření:
KVÚ shromáždila od zapisovatelů jednotlivých komisí zápisy z proběhlých 
jednání komisí rady města a předkládá je radě města k projednání. 

Na vědomí:

Předpokládaná doba trvání: 00:05

Text důvodové zprávy: V případě, že má rada města připomínky, výhrady k činnosti či 
závěrům některé z komisí je nutné je navrhnout zapracovat do 
usnesení, v opačném případě bude ze strany příslušného garanta dané 
komise rozhodnuto o realizaci závěrů a doporučení uvedených v zápisech 
z jednotlivých komisí rady města. Součástí zápisů jsou i informace o 
docházce členů komisí.

Materiál obsahuje: Příloha - č. 1 - Zápis komise pro mládež a sport 20 05 2020.pdf (Veřejná)
Příloha - č. 2 - 7_zapis_komise sociální - červen 2020.pdf (Veřejná)
Příloha - č. 3 - zapis bytová kom.pdf (Veřejná)
Příloha - č. 4 - zapis_komise_společenská a kult. - kveten_2020.pdf 
(Veřejná)

Materiál projednán: Komisí pro mládež, sport a volný čas
Komisí pro sociální oblast a zaměstnanost
Komisí bytovou
Komisí společenskou a kulturní

Přizváni:
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