
Zápis č. 7/2021 

z jednání výboru pro rozvoj a životní prostředí 

konané dne 13. 10. 2021 

Přítomni: Zdeněk Chmelík – předseda, Mgr. Petr Brestovanský, Mgr. Ondřej Bartůšek, Mgr. Ibehejová 

Jana, Ing. Michael Otta, Mgr. Dita Landová, Hana Zemanová,, Bc. Zuzana Wudyová, Lumír Vadovský a 

ing. Vladimír Zaplatílek. 

Omluveni: Bc. Zuzana Kocumová, Bc. Vojtěch Prachař 

Neomluveni:  Mgr. Ondřej Petrovský 

Pozvaní/hosté:  Ing. Klára Mikešová – správce veřejné zeleně TSML p.o. 

                              Karel Pešat – správce veřejné zeleně TSML p.o.  

1.   Úvod 

Předseda výboru pan Zdeněk Chmelík přivítal všechny přítomné na 7. zasedání v roce 2021.  

Výbor se sešel v počtu 9 přítomných členů. Výbor tak byl prohlášen za usnášení schopný. 

Bc. Zuzana Wudyová se dostavila se zpožděním před bodem č.2 schváleného programu (celkem 10 

členů). 

Jako ověřovatel zápisu byl navržen p. Lumír Vadovský. 

Hlasování: 
Pro: 8 hlasů 
Proti: 0 hlasů 
Zdrželo se: 1 hlas 
 

Hlasování o přijetí návrhu programu zasedání. 
Hlasování: 
Pro: 9 hlasů 
Proti: 0 hlasů 
Zdrželo se: 0 hlasů 
 

Členové výboru souhlasili s navrženým programem jednání ve znění:                     

Navrhovaný program: 
                                          

1. Úvod – p. Chmelík (15:00 – 15:05) 

              - Představení nového člena výboru pana Vojtěcha Prachaře Bc. 

 

2. Materiály předkládané na 9. ZM (15:05 – 15:10) 

- Informace o činnosti Výboru pro rozvoj a životní prostředí Zastupitelstva města Liberec za 

1.pololetí roku 2021   

    

3. Diskuze (15:15 – 15:30) 

 

4. Diskuze se správci veřejné zeleně s pí. Mikešovou a p. Pešatem  (15:30 – 16:15) 

 

 



 

1. Materiály předkládané na 9. ZM (15:05 – 15:10) 

- Informace o činnosti Výboru pro rozvoj a životní prostředí Zastupitelstva města Liberec za 

1.pololetí roku 2021      

Usnesení: „Výbor pro rozvoj a životní prostředí souhlasím s předložením informace o činnosti za 1. 

pololetí roku 2021 v navrženém znění.“ 

Hlasování: 
Pro: 10 hlasů 
Proti: 0 hlasů 
Zdrželo se: 0 hlasů 

- Participativní rozpočet 
 

Usnesení č. 1 : „Výbor pro rozvoj a životní prostředí navrhuje změnu textace v pravidlech 
Participativního rozpočtu v následujících bodech: 

a) strana č.4 v odstavci Navrhovatel v první odrážce změnit „Fyzická osoba“ za 
„Fyzická/právnická osoba“ 

b) strana č.5 v odstavci č.3 Pravidla pro podávání návrhů obyvateli v první odrážce změnit 
„Návrh může podat osoba s trvalým bydlištěm“ za „Návrh může podat fyzická/právnická 
osoba s trvalým bydlištěm nebo sídlem v Liberci.“ 

 
Hlasování: 
Pro: 8 hlasů 
Proti: 0 hlasů 
Zdrželo se: 2 hlasy 
 
Usnesení č. 2 : „Výbor pro rozvoj a životní prostředí navrhuje schválit pravidla a program 
Participativního rozpočtu pro rok 2022.“ 
 
Hlasování: 
Pro: 8 hlasů 
Proti: 0 hlasů 
Zdrželo se: 2 hlasy 
 

    3.    Diskuze 

Předseda výboru informoval členy o nemožnosti prohlídky areálu TSML p.o. z důvodu pozdního času 
jednání. Prohlídka areálu bude sjednána v náhradním termínu. 
 

4. Diskuze se správci veřejné zeleně s pí. Mikešovou a p. Pešatem 

Správci veřejné zeleně (pí. Mikešová, p. Pešat) bylo podrobně vysvětleno fungování údržby zeleně ve 

městě Liberec včetně všech technických a provozních detailů. 

Členům výboru bylo nastíněno v debatě s pí. Landovou fungování odborných posudků na kácení 

vzrostlé zeleně. 

Správci zeleně popsali personální a technické možnosti střediska údržby zeleně včetně způsobu 

zadávání jednotlivých úkolů konkrétním pracovníkům. 

 

 

 

Další zasedání výboru bude probíhat dne 17.11.2021. 


