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Sp. značka: SVO/3177/2020/Bal
Sp. znak: 101.2.2
Sk. znak/lhůta: A/10

Zápis z 38. schůze (mimořádné) Rady města Svobody nad
Úpou konané dne 09.10.2020
Mimořádné jednání Rady města zahájil v 08:30 hodin a dále řídil, starosta města Mgr. Petr Týfa.
Přítomni: členové RM – Mgr. PETR TÝFA, Ing. HELMUT RUSE, Ing. JAROSLAV
CHMELAŘ, PETR HORÁČEK, TOMÁŠ HOVARD
Zápisem pověřena: Ing. Ivana Balcarová – tajemnice MěÚ
Program jednání RM:
Poř.č. Název programu
1.

Svěření pravomoci stanovit úřední hodiny MěÚ ve Svobodě nad Úpou

1. Svěření pravomoci stanovit úřední hodiny MěÚ ve Svobodě nad Úpou
V souvislosti s vyhlášenými usneseními Vlády ČR ze dne 8. října 2020 č. 994 - 998 požádala
tajemnice MěÚ o svěření pravomoci podle § 102 odst. 3 zák. č. 128/2000, zákona o obcích (obecní
zřízení), městskému úřadu, tajemnici MěÚ, stanovit úřední hodiny městského úřadu vzhledem k
opatřením k řešení rizika nákazy SARS-CoV-2 - COVID-19. Zároveň navrhla úpravu rozsahu
úředních hodin MěÚ od 12.10.2020 takto:
Pondělí a Středa
8,00 – 10,00
14,00 – 17,00
Rada neměla k návrhu připomínky, a proto bylo hlasováno o návrhu usnesení
Rada města Svobody nad Úpou
svěřuje
podle § 102 odst. 3 zák. č. 128/2000, zákona o obcích (obecní zřízení), městskému úřadu, tajemnici
MěÚ, pravomoc stanovit úřední hodiny městského úřadu vzhledem k opatřením k řešení rizika
nákazy SARS-CoV-2 - COVID-19.
Hlasování:
pro – 5
proti – 0
zdržel se – 0
USNESENÍ č. RM/489/38/2020 bylo přijato.
Schůze Rady města byla ukončena dne 9.10.2020 v 08,35 hodin. Další pravidelná schůze rady
se bude konat v pondělí 19.10.2020 od 16,00 hodin. Zápis byl dokončen dne 12.10.2020.
Nedílnou součástí zápisu je výpis usnesení z 38. schůze Rady města Svobody nad Úpou, konané
dne 9.10.2020.

………………………………….
Ing. Helmut Ruse – místostarosta města

……………………………………
Mgr. Petr Týfa – starosta města
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Výpis usnesení z 38. schůze Rady města Svobody nad Úpou
konané dne 09.10.2020
USNESENÍ č. RM/489/38/2020
Rada města Svobody nad Úpou
svěřuje
podle § 102 odst. 3 zák. č. 128/2000, zákona o obcích (obecní zřízení), městskému úřadu,
tajemnici MěÚ, pravomoc stanovit úřední hodiny městského úřadu vzhledem k opatřením k
řešení rizika nákazy SARS-CoV-2 - COVID-19.
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