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NÁVRH USN. ZM/N 3339
Zastupitelstvo města Jablonec nad Nisou

A. o  d  v  o  l  á  v  á  
   na základě platných Zásad zakládání osadních výborů pro opakující

se neúčasti na jednání výboru bez omluvy dosavadní členku
Osadního výboru Kokonín Alenu Riedlovou

B. v  o  l  í  
   na základě platných Zásad zakládání osadních výborů po osvědčení

ve stanovené zkušební lhůtě na funkční období, které je totožné s
funkčním obdobím zastupitelstva města v letech 2018 - 2022, novou
členku Osadního výboru Kokonín:
Petru Jakouběovou

C. k  o  n  s  t  a  t  u  j  e  
   že počet členů Osadního výboru Kokonín zůstává 11
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ZMĚNY VE SLOŽENÍ OSADNÍHO VÝBORU KOKONÍN - DŮVODOVÁ 

ZPRÁVA 
 

Předseda OV Kokonín Michal Jakoubě na základě revize docházky řádných členů 

v souladu s platnými pravidly, a s předchozím projednáním osadním výborem se 

souhlasným stanoviskem, byl nucen navrhnout zastupitelstvu města na základě 

opakujících se neúčastí na jednání výboru bez omluvy odvolání členky Aleny 

Riedlové. 

 

Dne 14. 12. 2021 se OV Kokonín usnesl, že na základě platných Zásad zakládání 

osadních výborů navrhuje zastupitelstvu města dovolit do jeho řad na základě 

osvědčení ve stanovené zkušební době náhradou za odvolanou Alenu Riedlovou 

novou členku Petru Jakouběovou. 

Stručná charakteristika navrhované členky včetně uvedení, do které územní 
jednotky ZSJ svým bydlištěm spadá: 

Petra Jakouběová (ZSJ Horní Kokonín) - profesí laborantka, se zájmem o 

rodinu, sport a se zkušeností s prací členky osadního výboru během svého 

předchozího působení v této roli. 

 

Území Kokonína je dle požadavků na minimální počty členů dle územních jednotek 

ZSJ pokryto úplně, a proto není třeba ponechat žádná volná místa pro budoucí 

doplnění členů. Počet členů Osadního výboru Kokonín lze nadále ponechat na 11. 

 


