Materiál číslo: 2

K projednání Zastupitelstvu města Tišnova – 28.11.2016
Předkládá Bc. Dospíšil Jiří - starosta města
___________________________________________________________________________
Poznámka: Zveřejněna je pouze upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti
rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně
osobních údajů v platném znění.
Osobní údaje jsou v souladu s § 16, § 17 a § 95 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích
v platném znění. K nahlédnutí na sekretariátu MěÚ.

Zánik mandátu člena zastupitelstva Ing. Tomáše Komprse
a nastoupení náhradnice Mgr. Moniky Chlupové Fruhwirtové

Obsah materiálu
Anotace
Rezignace Ing. Tomáše Komprse

Příloha č. 1

Návrh usnesení
Zastupitelstvo města Tišnova
bere na vědomí
zánik mandátu člena zastupitelstva města Ing. Tomáše Komprse na základě jeho vlastní
rezignace dne 10.11.2016.

bere na vědomí
nastoupení 1. náhradnice z kandidátní listiny téže volební strany Mgr. Moniky Chlupové
Fruhwirtové jako členky zastupitelstva města ke dni 11.11.2016.

Zpracováno dne 16.11.2016

Předkladatel

Za správnost

Zpracovatel

Právní garance

Garant

Bc. Dospíšil Jiří
starosta města

Mgr. Dvořáčková
Iva
tajemnice MěÚ

Mgr. Dvořáčková
Iva
tajemnice MěÚ

Bc. Dospíšil Jiří
starosta města

Anotace
Zastupitelstvu města Tišnova je předkládána na vědomí informace o zániku mandátu člena
zastupitelstva města Ing. Tomáše Komprse na základě jeho vlastní rezignace dne 10.11.2016
a současně o nastoupení 1. náhradnice z kandidátní listiny téže volební strany Mgr. Moniky
Chlupové Fruhwirtové jako členky zastupitelstva města ke dni 11.11.2016.
Postup je plně v souladu s ust. § 55 a násl. z .č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev
obcí a o změně některých zákonů ve znění pozdějších změn a doplňků, kdy:
· podle § 55, odst. 2 písm. b) - mandát člena zastupitelstva zaniká dnem, kdy starosta
obdrží písemnou rezignaci člena zastupitelstva obce na jeho mandát
· podle § 56. ods. 1 - uprázdní-li se mandát v zastupitelstvu obce, nastupuje za člena
tohoto zastupitelstva náhradník z kandidátní listiny téže volební strany v pořadí podle
§ 45 odst. 5, a to dnem následujícím po dni, kdy došlo k zániku mandátu.

