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ZÁPIS  

2. mimořádné jednání Rady města Úvaly, 

 konané dne 27. 1. 2020 v 8:00 hod.  

Zasedací místnost, MěÚ, nám. Arnošta z Pardubic, Úvaly 

 
Přítomni: Mgr. Petr Borecký, Ing. Alexis Kimbembe, Josef Polák, Miloslav Kolařík, Ing. Ludmila Milerová  

Hosté:  Jana Tesařová,   
Ověřovatelé: Mgr. Petr Borecký, Ing.Alexis Kimbembe,   

Zapsal:  Monika Šimáňová  

Starosta zahájil jednání v 8:00 hodin a poté přítomní schválili níže uvedený program. 

Schválený program: 
 

Bod Věc Stav po jednání 

1. Zahájení  

2. Předání osvědčení o nastoupení do funkce členky Zastupitelstva města Úvaly Schválen 

3. Ukončení jednání  

 

K jednotlivým bodům programu: 

1. Zahájení 

Bod 2. Předání osvědčení o nastoupení do funkce členky Zastupitelstva města Úvaly 

Předkladatel: Jana Tesařová, tajemník úřadu 

V souvislosti s rezignací paní Zdenky Jedličkové na mandát zastupitelky je předkládán materiál týkající se 
předání osvědčení o nastoupení do funkce členky Zastupitelstva města Úvaly Ing. Hany Kameníkové, nar. 
*.**.****, ***** ********** ***, *****. Na nejbližším zasedání zastupitelstva Ing. Kameníková složí slib. 
8:15 hodin příchod p. Kimbembe. 
Usnesení č. R-63/2020 
Rada města Úvaly 
I .   předává  Osvědčení  o  nas toupení  do  funkce  č lenky  Zas tup i te ls tva  měs ta  Úva ly  Ing .  
Hany  Kameníkové,  na r .  * * * * * ** ** ,  * * * * *  * * * * * *** **  * * * ,  * * *  * *  * * * * *  
Příloha č.1 k usnesení Rady města Úvaly - osvědčení o nastoupení do funkce členky Zastupitelstva 
města Úvaly 
Příloha č.2 k usnesení Rady města Úvaly - osvědčení o nastoupení do funkce členky Zastupitelstva 
města Úvaly 
přijato, pro: 4, proti: 0, zdržel se: 0, mimo místnost: 0 

3. Ukončení jednání 
Starosta ukončil jednání v 8:30 hodin. 

 

Mgr. Petr Borecký 
starosta 

 

Ing. Alexis Kimbembe 
Uvolněný místostarosta 

 

  

  

Pozn.: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných 
osobních údajů podle zákona č.101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů v platném znění. Usnesení v 
plném znění, spolu se zápisem ze schůze Rady města Úvaly je pro občany k dispozici k nahlédnutí na 

městském úřadě. 



Osvědčení o nastoupení do funkce členky 

Zastupitelstva města Úvaly 

 

Rada města Úvaly  

osvědčuje, že  

 

Jméno:                     Hana 

Příjmení:                  Kameníková 

Narozena:               xxxxxxxx 

Trvale bytem:         xxxxxxxxx 

se stala dne 15.1.2020 členkou zastupitelstva města. 

 

 

 

V Úvalech dne       …………………………………….  
         podpis starosty města 
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