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Rymice 21.10.2014

Vzdání se mandátu
Vážený pane starosto,
já, Ing. František Fuit, nar. 19.07.1961, trvale bytem Rymice 195, se vzdávám mandátu člena
Zastupitelstva obce Rymice z důvodu neslučitelnosti funkce dle § 5 odst. 2 zák. č. 491/2001 Sb., Zákon
o volbách do zastupitelstev obcí.
S pozdravem
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Vyjádření k neslučitelnosti funkcí
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Příloha

Vyjádření k neslučitelnosti funkcí tajemníka obecního úřadu a člena
zastupitelstva obce
Dle ust. § 5 odst. 2 a 3 zákona č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí a o změně
některých zákonů, je funkce člena zastupitelstva obce neslučitelná s funkcí
vykonávanou zaměstnancem zařazeným do pověřeného obecního úřadu, avšak pouze
za podmínky, že zaměstnanec vykonává přímo státní správu vztahující se k územní
působnosti příslušné obce, nebo za podmínky, že jde o zaměstnance jmenovaného
starostou.
V konkrétním případě – člen zastupitelstva obce Rymice a tajemník Městského úřadu
Holešov – se jedná o neslučitelnost těchto dvou funkcí, neboť Městský úřad Holešov je
ve vztahu k obci Rymice pověřeným obecním úřadem (z obsahu zákona č. 314/2002 Sb.,
o stanovení obcí s pověřeným obecním úřadem a stanovení obcí s rozšířenou působností
vyplývá, že obce s rozšířenou působností jsou zároveň obcemi s pověřeným obecním
úřadem) a zároveň je splněna i podmínka, že se jedná v případě tajemníka o osobu
jmenovanou starostou (v souladu s ust. § 103 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve
znění pozdějších předpisů). Navíc je splněna i další podmínka, tedy že zaměstnanec
vykonává přímo státní správu vztahující se k územní působnosti obce (v souladu s ust. § 110
odst. 4 písm. a) zákona o obcích tajemník zajišťuje výkon přenesené působnosti, tj. státní
správy – i když ji sám fakticky nevykonává, řídí jednotlivé činnosti, jejichž výkon zajišťují
jemu podřízení zaměstnanci).
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