Z Á P I S
Z 5. MIMOŘÁDNÉ SCHŮZE
RADY MĚSTA LIBEREC,
KONANÉ DNE 30. 6. 2017 V ZASEDACÍ MÍSTNOSTI Č. 210

Ověřovatelé:

Mgr. Jan Korytář
Tomáš Kysela

K bodu č. 1
Zahájení
Pan primátor zahájil 5. mimořádnou schůzi rady města roku 2017 a konstatoval, že je přítomno
7 členů rady města a rada je usnášeníschopná. Z dnešní schůze se omluvil prof. Josef Šedlbauer a Bc.
Zuzana Kocumová. 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 konstatoval, že nezaznamenal námitky ověřovatelů k zápisům z 12. řádné
a 4. mimořádné schůze rady města.
Návrh programu schůze rady byl schválen poměrem: pro – 5, proti – 0, zdržel se – 0.

K bodu č. 2
Změna organizačního řádu Magistrátu města Liberec od 1. července 2017
Předkládá: Fadrhonc Jindřich, Ing., tajemník MML
Stručný obsah předkládaného materiálu:
Navrhovaná změna organizačního řádu je předkládána na základě usnesení rady města č. 471/2017,
kdy navyšuje počty pracovních pozic na odboru školství a sociálních věcí v souvislosti s přijetím
dotace a realizace projektu „Férové školy v Liberci“. Současně jsou z důvodu zabezpečení usnesení
rady města č. 566/2017 o převzetí správy městského hřbitova navýšeny počty pracovních míst na
odboru správy veřejného majetku. Upravena je funkční náplň odboru správy veřejného majetku,
odboru školství a sociálních věcí a odboru ekonomiky.
Průběh projednávání bodu:
K tomuto bodu nebyla diskuse.

Hlasování o návrhu usnesení – pro – 5, proti – 0, zdržel se – 0, návrh byl přijat.
Rada města přijala usnesení č. 698/2017
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K bodu č. 3
Různé
Primátor ukončil schůzi rady města ve 13:25 hod.
Přílohy:
- Program 5. mimořádné schůze RM
- Výpis přijatých usnesení

V Liberci 3. července 2017

Zapisovatelka:

Iva Pourová v. r.

Za ověřovatele:

Mgr. Jan Korytář v. r.

Tomáš Kysela v. r.

Tibor Batthyány v. r.
primátor města

Mgr. Jan Korytář v. r.
náměstek primátora
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