STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC

Poznámka: Zveřejněna je pouze upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu
zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů
v platném znění.
Osobní údaje jsou v souladu s § 16, § 17 a § 95 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích v platném
znění.
15. schůze rady města dne: 12.09.2017
Bod pořadu jednání:
Hodnocení 1. MZM konaného dne 18. 8. 2017
Stručný obsah:

MML, Odbor kancelář tajemníka
Důvod předložení: Plán činnosti RM a ZM
Zpracoval:

Hušková Petra - pracovník odboru kancelář tajemníka

Projednáno s:

Fadrhonc Jindřich, Ing. - tajemník MML

Předkládá:

Batthyány Tibor - primátor statutárního města Liberec

K projednání v radě přizván(a):
Předpokládaná doba projednání (min): 5
Po schválení předložit na jednání:

ZM 9 - 26.10.2017
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Návrh usnesení
Rada města po projednání
pověřuje
vyřízením podnětů, dotazů a připomínek z 1. mimořádného zasedání Zastupitelstva města
Liberec, které se konalo dne 18. srpna 2017, náměstka primátora Mgr. Jana Korytáře.

Formulace usnesení byla konzultována s právníkem zařazeným do MML před projednáním
v radě města.
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Důvodová zpráva

Přílohy:
Hodnocení 1. mimořádného ZM konaného dne 18.8.2017
Košilka ZM
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HODNOCENÍ
1. MIMOŘÁDNÉHO ZASEDÁNÍ ZM
LIBEREC KONANÉHO DNE 18. 8. 2017

K bodu č. 1
Zahájení, schválení pořadu jednání
Zasedání zastupitelstva se zúčastnilo v době jeho zahájení 22 členů zastupitelstva, což byla
nadpoloviční většina všech členů zastupitelstva a zasedání bylo schopné jednat a usnášet se.
Navržený program byl přijat v poměru: pro – 23, proti – 0, zdržel se – 0.
Ověřovateli zápisu byli navrženi a následně schválen 24 hlasy In. Karolína Hrbková a PhDr. Ivan
Langr. Zapisovatelkou záznamu byla navržena a schválena 24 hlasy Iva Pourová, vedoucí
organizačního oddělení Magistrátu města Liberec.

K bodu č. 2
Delegace na valnou hromadu společnosti ČSAD Liberec, a. s. a společnosti
Autocentrum Nord, a. s.
K tomuto bodu v diskusi vystoupili: Mgr. Korytář, Mgr. Berki, Mgr. Šolc, Ing. Vinklátová, Bc. Gábor,
prof. Šedlbauer, Mgr. Skřivánková.
Zastupitelka Mgr. Skřivánková požádala pana náměstka o informaci z valných hromad, týkající
se hospodářského výsledku obou společností:

Mgr. Skřivánková
Dobré odpoledne, já bych se chtěla zeptat, při podrobném prostudování toho materiálu tam je
uvedeno u obou těch společností, že vlastně jsou za rok 2016 obě ve ztrátě, z toho kumulovaná ztráta
u ČSAD je zhruba 22 milionů a u toho autocentra 12,5 milionu, tak já bych docela ráda věděla, jak
tato ztráta vzniká, jestli je to třeba nákupem nové techniky nebo jestli skutečně je to nějakým špatným
hospodařením, takže pokud budete mít možnost na valné hromadě, tak se poptejte, a ráda bych, nebo
asi pro všechny, nějakou stručnou informaci, děkuji.
Informaci podá náměstek primátora Mgr. Korytář.

Upravený návrh usnesení byl přijat.
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9. zasedání zastupitelstva města dne: 26.10.2017
Bod pořadu jednání:
Vyřízení podnětů, dotazů a připomínek z 1. mimořádného, 7. a 8. řádného zasedání zastupitelstva
města 2017
Stručný obsah:

MML, Odbor kancelář tajemníka
Zpracoval:

Hušková Petra - pracovník odboru kancelář tajemníka

Schválil:

Pourová Iva - vedoucí organizačního oddělení
Fadrhonc Jindřich, Ing. - tajemník MML

Projednáno:

v radě města

Předkládá:

Batthyány Tibor v. r. - primátor statutárního města Liberec
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Návrh usnesení
Zastupitelstvo města po projednání
bere na vědomí
vyřízení podnětů, dotazů a připomínek z 1. mimořádného a 7. a 8. řádného zasedání zastupitelstva
města 2017.

Formulace usnesení byla konzultována s právníkem zařazeným do MML před projednáním
v zastupitelstvu města.
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