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1. Návrh na usnesení:
Zastupitelstvo města Žatce pověřuje v souladu s § 3 odst. 1 zákona č. 553/1991 Sb., o obecní polici
v platném znění, s účinností od 29.11.2018, Ing. Radima Laibla, místostarostu města Žatce, řízením
Městské policie Žatec, včetně jednání v pracovně právních záležitostech.
O: Ing. Radim Laibl
T: ZM
2. Odůvodnění
Dne 01.11.2018 byla zvolena Mgr. Zdeňka Hamousová starostkou města, Ing. Radim Laibl a pan
Jaroslav Špička místostarosty města a na základě jejich dohody a vzájemné spolupráce je vám, pro
vaši informaci, předkládáno rozdělení úkolů a je nutné přijmout usnesení, ve kterém bude Ing.
Radim Laibl pověřen řízením Městské policie Žatec.
Rozdělení kompetencí mezi starostkou a místostarosty je přílohou č. 4 Organizačního řádu MěÚ
Žatec a oprávnění k provádění změn v této příloze má starostka města.
Rada města Žatce tuto informaci obdržela na svém jednání dne 12.11.2018
3. Příloha
Rozdělení kompetencí mezi starostku a místostarosty
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