
 

Zastupitelstvo města Lysá nad Labem 
 

konané dne 20.06. 2018 
 

Termíny jednání RM a ZM v II. pololetí r. 2018 
 

Zpráva se předkládá z důvodu: 

jednání v RM 12.06. 2018 

             

Zprávu vypracoval:  

Ing. Miloš Dvořák      

               

Zprávu předkládá:   

Ing. Karel Otava, starosta města                   

      

Do ZM bude přizván:     

-    

RM 12.06.12018 Usnesení č.423 
 

I. s c h v a l u j e  

termíny jednání rady města v 2. pololetí r. 2018 do období konání voleb tj. 5. a 6. 10. 2018 

takto: 17. 07., 07. 08., 28. 08., 11. 09., 25. 09. 2018,  

 

II. d o p o r u č u j e  

ZM dne 20. 06. 2018  

1) vzít na vědomí termíny jednání RM v II. pololetí r. 2018 do období konání voleb, tj. 05. a 

06. 10. 2018, 

2) schválit termíny jednání ZM v II. pololetí r. 2018 do období konání voleb, tj. 05. a 06. 10. 

2018 takto: 05. 09. a 03. 10. 2018. 
 

 

 

 

Návrh na usnesení 

 

Zastupitelstvo města 

  

b e r e   n a    v ě d o m í 

termíny jednání RM v II. pololetí r. 2018 do období konání voleb, tj. 05. a 06. 10. 2018, 

 

 

s c h v a l u j e 

termíny jednání ZM v II. pololetí r. 2018 do období konání voleb, tj. 05. a 06. 10. 2018 takto: 

05. 09. a 03. 10. 2018 

 

 Podpis předkladatele: 

     

  Podpis starosty nebo 

   místostarosty:  

Kancelář městského úřadu      Rada města Lysá nad Labem 



                               12. 06. 2018    

 

 

 

 

Termíny jednání RM a ZM v II. pololetí r. 2018. 

 

 

 

Zpráva se předkládá z důvodu:  

na návrh odboru  

          

Zprávu vypracoval: 

Michaela Kočová – asistentka tajemníka       

       

Zprávu předkládá:  

Ing. Karel Otava - starosta       

 

Do rady města bude přizván:  

--- 

 

Návrh usnesení: 

Rada města  

 

I. s c h v a l u j e  

termíny jednání rady města v 2. pololetí r. 2018 do období konání voleb tj. 5. a 6. 10. 2018 

takto: 

 

 

II. d o p o r u č u j e  

ZM dne 20. 06. 2018  

1) vzít na vědomí termíny jednání RM v II. pololetí r. 2018 do období konání voleb tj.  

5. a 6. 10. 2018, 

2) schválit termíny jednání ZM v II. pololetí r. 2018 do období konání voleb tj. 5. a 6. 10. 

2018 takto: 

 

 

 

 

        Podpis předkladatele: 

        12.06. 2018 

 

 

        Podpis starosty nebo místostarosty: 

 

 

                           Podpis tajemníka:  

            

    

Důvodová zpráva 



 

Popis problému: 

Jednací řád Rady města v Lysé nad Labem stanoví, že RM  se schází ke svým schůzím 

zpravidla jednou za dva týdny, nebo mimořádně podle potřeby. Termíny pravidelných schůzí 

rady jsou stanoveny plánem práce rady. 

Jednací řád Zastupitelstva města v Lysé nad Labem stanoví, že zastupitelstvo se schází podle 

potřeby, nejméně však 3 krát v pololetí … Plánované termíny zasedání zastupitelstva 

schvaluje zastupitelstvo vždy na půl roku předem. To však nevylučuje možnost svolání 

zasedání zastupitelstva starostou dle potřeby i mimo plánovaný termín. 

Na začátek října 2018 jsou plánovány komunální volby. Může se stát, že nově zvolené 

zastupitelstvo a RM rozhodnou o změnách termínů, z tohoto důvodu bude po volbách 

předložen materiál s dalšími termíny zasedání. 

 

Dosavadní rozhodnutí RM a ZM: 

RM a ZM 2x ročně schvalují termíny jednání, a to vždy na pololetí. 

 

Návrh řešení: 

Schválit termíny jednání rady města v II. pololetí r. 2018 do období konání voleb tj. 5. a 6. 10. 

2018 a doporučit ZM dne 20.06. 2018,  

1) vzít na vědomí termíny jednání RM v II. pololetí r. 2018,  

2) schválit termíny jednání ZM v II. pololetí r. 2018. 

 

Navržené termíny: 

 

RM  ZM      

17.07.       

07.08.       

28.08.         

  05.09.     

11.09.       

25.09.         

  03.10.     

         

            

Stanovisko k návrhu: 

Nebylo projednáváno v žádné komisi ani výboru. 

 

Vztah k rozpočtu: 

Rozpočet města nebude ovlivněn. 

 

 

         Michaela Kočová 

                              asistentka tajemníka 

 


