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Z Á P I S  

Z 15. SCHŮZE 

RADY MĚSTA LIBEREC, 

KONANÉ DNE 6. 9. 2016 V ZASEDACÍ MÍSTNOSTI Č. 210 

 

 

Ověřovatelé: Mgr. Jan Korytář 

 Tomáš Kysela 

K bodu č. 1 
Zahájení 

Pan primátor zahájil 15. řádnou schůzi rady města a konstatoval, že je přítomno 7 členů rady města 
a rada je usnášeníschopná. Ze schůze rady města se omluvil Ing. Martin Čulík a PhDr. Ivan Langr. 
Jako zapisovatelku schůze navrhl pan primátor Ivu Pourovou, vedoucí organizačního oddělení, a jako 
ověřovatele zápisu Mgr. Jana Korytáře a Tomáše Kyselu. 

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

Pan primátor uvedl, že dodatečně navrhuje zařadit do programu 15. schůze rady města body č. 9a, 
9b, 12a a informaci č. II, a informaci č. III, která je předložena „na stůl“. 

Na žádost vedoucího odboru majetkové správy, Bc. Jaroslava Schejbala, je navržen ke stažení 
z programu bod č. 6. 

Pan primátor navrhl předřadit informaci č. II, jejíž součástí je prezentace k novému softwarovému 
nástroji pro elektronickou přípravu materiálů do rady a zastupitelstva města. 

Pan náměstek Korytář navrhl dodatečně zařadit na program body č. 1a – 1c: 

1a – Schválení participantů jednání v Šibeniku, Chorvatsko, 

1b – Schválení výjimky ze „směrnice Rady města Liberec č. 3RM k zadávání veřejných zakázek 
SML“ – projekt Terminál, 

1c – Schválení projektového záměru „Revitalizace Lesního koupaliště“. 

Hlasování o zařazení materiálu č. 1a, Schválení participantů jednání v Šibeniku: pro – 4, proti – 0, 
zdržel se – 3, návrh nebyl přijat. 

Hlasování o zařazení materiálu č. 1b, Schválení výjimky ze „směrnice Rady města Liberec č. 3RM 
k zadávání veřejných zakázek SML“ – projekt Terminál: pro – 4, proti – 0, zdržel se – 3, návrh nebyl 
přijat. 

Hlasování o zařazení materiálu č. 1c, schválení projektového záměru „Revitalizace Lesního 
koupaliště“: pro – 4, proti – 0, zdržel se – 3, návrh nebyl přijat. 

Hlasování o původním programu schůze rady města: pro – 3, proti – 0, zdržel se – 4, návrh nebyl 
přijat. 
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Návrh programu 15. schůze rady města nebyl schválen, rada města neprojednala žádný z materiálů 
a nepřijala usnesení. 

Pan primátor ukončil schůzi rady města v 10:10 hodin. 

 

Přílohy: 

- Program 15. schůze RM 

V Liberci 8. září 2016 

 
 
 
Zapisovatelka: 
 
 
Iva Pourová v. r. 
  
 
 
 
 
Za ověřovatele: 
 
 
 
Mgr. Jan Korytář v. r. 
 
 
 
 
 
Tomáš Kysela v. r. 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

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

primátor města náměstek primátora 


