
Město Nové Město na Moravě
N Á V R H  U S N E S E N Í

2. Zastupitelstva města

konaného dne 28. 11. 2022

Návrh osob do orgánů obchodních společností s účastí města, stanovení určeného zastupitele ÚP

V návaznosti na upřesnění kompetencí mezi starostu a místostarosty je předkládán návrh osob do orgánů
obchodních společností, ve kterých má město majetkovou část a současně návrh na určení člena zastupitelstva
města při pořizování ÚP města a jeho změn. 
 

§ 84 odst. 2 písm. f), g), y) zákona o obcích
 

I. Zastupitelstvo města deleguje
místostarostu města Nového Města na Moravě pana Bc. Jaroslava Lemperu dle ust. § 84 odst. 2) písm. f)
z. č. 128/2000 Sb., obcích, v platném znění jako zástupce města Nového Města na Moravě na valnou
hromadu obchodní společnosti Novoměstská teplárenská a.s., Hornická 973,592 31 Nové Město na
Moravě, IČO: 25335057 na volební období 2022-2026.

II. Zastupitelstvo města navrhuje
místostarostu města Nového Města na Moravě pana Stanislava Marka dle ust. § 84 odst. 2) písm. g) z. č.
128/2000 Sb., o obcích, v platném znění jako zástupce města Nového Města na Moravě na členskou schůzi
Lesního družstva obcí, Ronovská 338, 582 22 Přibyslav, IČO: 64259773 na volební období 2022-2026.

III. Zastupitelstvo města stanovuje
Bc. Jaroslava Lemperu dle § 84 odst. 2 písm. y) z. č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění a v souladu
s § 47 odst. 1 zák. č. 183/2006 Sb., stavebního zákona, v platném znění, jako člena zastupitelstva města
určeného pro spolupráci s pořizovatelem při pořizování Územního plánu Nové Město na Moravě a jeho
změn na volební období 2022-2026.

Bc. Jaroslav Lempera
 místostarosta



Předkladatel: Michal Šmarda

Schvalovatel: Mgr. Petr Hanych

Zpracovatel: Mgr. Petr Hanych

Vyjádření: - RM na své 1. schůzi doporučila předkládaný materiál 
- návrh vychází z rozdělení kompetencí mezi starostou a místostarosty
města 

Na vědomí:

Předpokládaná doba trvání: 00:10

Text důvodové zprávy: V návaznosti na členství města Nového Města na Moravě v Lesním
družstvu obcí, IČ: IČ: 25335057 a v návaznosti na skutečnost, že město
je i minoritním akcionářem v obchodní společnosti Novoměstská
teplárenská a.s., IČ: 25335057 město standardně navrhuje těmto
právnickým osobám osoby do orgánů těchto subjektů.
 
Ve věci členství města v SVK Žďársko je nutno (ve vztahu k oznámení
SVK) uvést, že se nejedná v případě SVK o obchodní společnost dle
zákona o obchodních korporacích a není tedy na místě postupovat dle
ust. § 84 odst. 2, písm. f) nebo písm. g) zák. o obcích, ale je
postupováno dle ust. § 102 odst. 2 písm. f) popř. § 102 odst. 3 zák. o
obcích, tj. v rámci rozdělení kompetencí mezi starostou a místostarosty. 

Materiál obsahuje: Příloha - kompetence ST, MST (Veřejná) 
 Příloha - oznámení SVK Žďársko (Veřejná) 

 
Materiál projednán:

Přizváni:

https://ejednani.nmnm.cz/wgj/priloha
https://ejednani.nmnm.cz/wgj/priloha

