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Z Á P I S  

ZE 4. MIMOŘÁDNÉ SCHŮZE 

RADY MĚSTA LIBEREC, 

KONANÉ DNE 11. 4. 2016 V ZASEDACÍ MÍSTNOSTI Č. 210 

 

 

Ověřovatelé: Tomáš Kysela 

 Ing. Karolína Hrbková 

K bodu č. 1 
Zahájení 

Pan primátor zahájil 4. 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 Ing. Karolínu Hrbkovou a Tomáše Kyselu. 

Z dnešní schůze rady města se omluvil Ing. Martin Čulík a Bc. Zuzana Kocumová. 

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 
Schválení Projektového záměru „Městské stromy v extrémním prostředí“ 

Předkládá: Ing. Jiří Horák, vedoucí odboru strategického rozvoje a dotací 

Stručný obsah předkládaného materiálu: 

Předmětem projektového záměru „Městské stromy v extrémním prostředí je zlepšení péče o zeleň 
v extrémních lokalitách. Podání projektové žádosti v rámci Programu přeshraniční spolupráce 2014 - 
2020 mezi ČR a Svobodným státem Sasko jako partner projektu "Městské stromy v extrémní prostředí 
(FUTREE)". Celkové výdaje projektu činí 2 100 999,94 Kč, požadovaná výše podpory 
1 890 899,94 Kč (tj. 85 % uznatelných nákladů z prostředků EU EFRR a 5 % ze státního rozpočtu 
ČR), spolufinancování žadatele (SML) ve výši 210 100 Kč (tj. 10 % z celkových uznatelných 
nákladů). 

Průběh projednávání bodu: 
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T. Batthyány 
Návrh usnesení se opraví, v ukládací části bude Ing. Horák, který zajistí podepsání příslušných 

dokumentů a Ing. Lucie Sládková zajistí předložení zastupitelstvu města ke schválení. Kdo je pro takto 
navržené usnesení? 

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

Rada města přijala usnesení č. 281/2016. 

 

Pan primátor ukončil schůzi rady města v 10.10 hodin. 

 

Přílohy: 

- Program 4. mimořádné schůze RM 
- Výpis přijatých usnesení 

V Liberci 11. dubna 2016 

Zapisovatelka: 

 
 
Iva Pourová v. r. 

Za ověřovatele: 

 
 
Tomáš Kysela v. r. 
 
 
 
 
Ing. Karolína Hrbková v. r. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tibor Batthyány v. r .  Mgr. Jan Korytář  v.  r.  

primátor města náměstek primátora 
 


