
V Liberci 3. února 2015 

 

Tisková zpráva 
Zájemců se přihlásilo tolik, že  

každá komise má také náhradníky  
 

První komise, poradní orgány Rady města Liberce, byly ustaveny. Jejich složení schválili na svém 

zasedání v úterý 3. března liberečtí radní. Zanedlouho už tak mohou začít pracovat Komise pro 

kulturu a cestovní ruch, Komise zdravotní a sociální a Komise humanitní. 

Každá ze jmenovaných komisí má 9 členů. Jejich garant, náměstek primátora pro školství, kulturu, 

sociální věci a cestovní ruch Ivan Langr, vybíral na volná místa v komisích dohromady z 53 zájemců. 

Tolik se totiž přihlásilo po zveřejnění výzvy města lidí. Ve všech třech komisích bylo přitom k dispozici 

celkem jen 9 volných míst (v každé tři). 

„Každý z přihlášených měl odbornou způsobilost a kvalifikaci ve vybrané komisi působit, takže výběr 

byl velmi obtížný,“ řekl náměstek Ivan Langr. „Složení komisí považuji za vyvážená jak ve vztahu k 

náplni činnosti, tak strukturou profesí i vysílajících organizací. U žádného z nominantů jsme 

nezjišťovali politickou příslušnost, pro nás byla rozhodující jejich odbornost,“ doplnil. 

Každá komise má svého předsedu a místopředsedu. Jednu z těchto funkcí vždy zastává některý 

současný zastupitel, aby byla zachována prostupnost informací z komise až do zastupitelstva a 

informace o projednávaných tématech, popřípadě doporučeních, nezůstávaly jen v radě města.  

„Zájemci, kteří se do komisí zatím nedostali, zůstávají k dispozici jako náhradníci pro případ, že by 

bylo nutné některé členy odvolat, například kvůli docházce a podobně,“ dodal Ivan Langr.  

Další komise rady si ostatní garanti doplní z přihlášených adeptů do konce tohoto týdne. Vedení 

města otevřelo komise zájemcům z řad veřejnosti poté, co na místa, rezervovaná pro opozici, 

opoziční strany rezignovaly a nedodaly sem své zástupce. 

Komise jsou poradními a iniciačními orgány Rady města Liberec. Schází se obvykle 1x měsíčně. 

Měsíční odměna člena je symbolická, činí 1.000,- Kč.  
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