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Z Á P I S  

Z 1. MIMOŘÁDNÉ SCHŮZE 

RADY MĚSTA LIBEREC, 

KONANÉ DNE 25. 2. 2016 V ZASEDACÍ MÍSTNOSTI Č. 210 

 

 

Ověřovatelé: PhDr. Ivan Langr 

 Tomáš Kysela  

K bodu č. 1 
Zahájení 

Pan primátor zahájil 1. mimořádnou schůzi rady města a konstatoval, že je přítomno 7 členů rady 
města a rada je usnášeníschopná. Jako zapisovatelku schůze navrhl pan primátor Ivu Pourovou, 
vedoucí organizačního oddělení, a jako ověřovatele zápisu PhDr. Ivana Langra a Tomáše Kyselu. 

Z dnešní schůze rady města se omluvil Mgr. Jan Korytář a Ing. Martin Čulík dorazí později. 

Návrh na zapisovatele a ověřovatele zápisu byl schválen poměrem: pro – 7, proti – 0, zdržel se – 0. 

Navržený program schůze rady byl schválen poměrem: pro – 7, proti – 0, zdržel se – 0. 

K bodu č. 2 
Smlouva o nájmu prostoru sloužícího k podnikání 

Předkládá: Ing. Petr Kolomazník, vedoucí odboru hlavního architekta 

Stručný obsah předkládaného materiálu: 

Město Liberec má záměr prezentovat nový návrh územního plánu Liberec v obchodním centru 
Forum. Z tohoto důvodu je potřeba uzavřít smlouvu o nájmu prostoru sloužícího k podnikání mezi 
statutárním městem Liberec a společností Forum Liberec s.r.o. Za užívání prostor zaplatí nájemce 
společnosti Forum s.r.o. symbolických 121 Kč. 

Průběh projednávání bodu: 

Ing. Hrbková 
Ráda bych uvedla, že již jsou zveřejněny výkresy ke společnému jednání v rámci územního 

plánování, budou nově vystaveny v pasáži ve Foru Liberec, čímž jsme schopni oslovit potenciálně 
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více občanů, součástí prezentace bude i zvukový záznam, který občany na výstavu upozorní. 
Upoutávky budou také na plakátovacích plochách, v prostředcích MHD atd. 

Hlasování o návrhu usnesení – pro – 7, proti – 0, zdržel se – 0, návrh byl přijat. 

Rada města přijala usnesení č. 140/2016. 

K bodu č. 3 
Jmenování vedoucí odboru sociální péče Magistrátu města Liberec 

Předkládá: Ing. Jindřich Fadrhonc, tajemník MML 

Stručný obsah předkládaného materiálu: 

Jmenování vedoucího odboru sociální péče na návrh vedoucího úřadu je podle zákona o obcích v 
kompetenci rady města. 

Průběh projednávání bodu: 

K tomuto bodu nebyla diskuse. 

Hlasování o návrhu usnesení – pro – 7, proti – 0, zdržel se – 0, návrh byl přijat. 

Rada města přijala usnesení č. 141/2016. 

K bodu č. 4 
Schválení projektového záměru Technopark Liberec 

Předkládá: Tibor Batthyány, primátor 

Stručný obsah předkládaného materiálu: 

Porada vedení, dne 18. 1. schválila projektový námět Technopark Liberec. V souladu se směrnicí 
10 RM Projektové řízení, předkládáme ke schválení radě města projektový záměr tohoto projektu. 

Průběh projednávání bodu: 

K tomuto bodu nebyla diskuse. 

Hlasování o návrhu usnesení – pro – 6, proti – 0, zdržel se – 0, návrh byl přijat. 

Rada města přijala usnesení č. 142/2016. 
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Pan primátor ukončil schůzi rady města ve 14.12 hodin. 

 

 
 

Přílohy: 

- Program 1. mimořádné schůze RM 
- Výpis přijatých usnesení 

V Liberci dne 29. února 2016 

Zapisovatelka: 

Iva Pourová, v. r. 

Za ověřovatele: 

PhDr. Ivan Langr, v. r. 

 

Tomáš Kysela, v. r. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tomáš Kysela,  v.  r.  Tibor Batthyány, v.  r.  

náměstek primátora primátor města 
 


