Materiál číslo: 6

K projednání Zastupitelstvu města Tišnova – 05.11.2018
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.
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Příloha č. 1

Návrh usnesení
Zastupitelstvo města Tišnova
I.
pověřuje
pana Štěpána Pilného, zastupitele města Tišnova, řízením Městské policie
Tišnov, s účinností od 6. listopadu 2018, v souladu s § 3 odst. 1 zákona č.
553/1991 Sb., o obecní policii.

Zpracováno dne 25.10.2018
Předkladatel

Za správnost

Zpracovatel

Právní garance

Garant

Bc. Dospíšil Jiří
starosta města

Mgr. Skřepek
Roman
vedoucí odboru

Mgr. Skřepek
Roman
vedoucí odboru

Mgr. et Mgr.
Salajka Jaroslav

Bc. Dospíšil Jiří
starosta města

Anotace
V souvislosti s novým obsazením Zastupitelstva města Tišnova a Rady města Tišnova dochází
ke změně oblastí, za které budou zodpovědní jednotliví členové RM a ZM. V této souvislosti
navrhuji pověřit řízením Městské policie Tišnov pana Štěpána Pilného, který dlouhodobě
působí jako předseda komise pro bezpečnost a prevenci kriminality a má rovněž pro tuto
práci odborné předpoklady, neboť v minulosti sám řadu let působil v bezpečnostním sboru.

Vyjádření:

Odbor kancelář starosty a vnějších vztahů - Mgr. et Mgr. Salajka Jaroslav (25.10.2018
13:01)
Bez výhrad

Důvodová zpráva
V souvislosti s novým obsazením Zastupitelstva města Tišnova a Rady města Tišnova dochází
ke změně oblastí, za které budou zodpovědní jednotliví členové RM a ZM. V této souvislosti
navrhuji pověřit řízením Městské policie Tišnov pana Štěpána Pilného, který dlouhodobě
působí jako předseda komise pro bezpečnost a prevenci kriminality a má rovněž pro tuto
práci odborné předpoklady, neboť v minulosti sám řadu let působil v bezpečnostním sboru.

