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.
3. schůze rady města dne: 06.02.2018
Bod pořadu jednání:
Změny v personálním obsazení komise pro místní Agendu 21
Stručný obsah: Komise řídí proces implementace místní Agendy 21 v rámci výkonu a provozu
místní správy směřující k udržitelnosti. Rada města řídí činnost komise, ukládá jí úkoly,
projednává návrhy a náměty komise a informuje ji prostřednictvím svého garanta o výsledku
projednávání. Členy komise pro MA21 a jejího předsedu jmenuje a odvolává Rada města Liberec
na základě návrhů, které projednává a předává garant komise. Předkládá se rezignace dvou
členek komise, Ing. Michaela Putíková a Bc. Lucie Blažková, bývalých zaměstnankyň statutárního
města Liberec, které zaslaly své vyjádření o ukončení činnosti na práci Komise. Zároveň se
navrhuje Monika Klemšová, která je novým specialistou pro zapojování veřejnosti do
rozhodování, do funkce člena komise pro místní Agendu 21.

MML, Odbor strategického rozvoje a dotací
Důvod předložení: Změny v personálním obsazení Komise pro místní Agendu 21
Zpracoval:

Jíra Vojtěch, Mgr. - pracovník odboru strategického rozvoje a dotací

Projednáno s:

Mgr. Lenkou Svobodovou, vedoucí oddělení rozvojové koncepce
Mgr. Janem Korytářem, náměstkem pro ekonomiku, strategický rozvoj a dotace

Předkládá:

Benda Martin, Ing. - vedoucí odboru strategického rozvoje a dotací

K projednání v radě přizván(a):
Předpokládaná doba projednání (min): 5
Po schválení předložit na jednání:
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Návrh usnesení
Rada města po projednání
bere na vědomí
rezignaci Ing. Michaela Putíkové a Bc. Lucie Blažkové
jmenuje
Moniku Klemšovou do funkce člena komise pro místní Agendu 21

ukládá
zajistit jmenování nové členky komise pro místní Agendu 21
P: Sopoušek Jaroslav, Bc. - pověřený zastupováním výkonu funkce tajemníka Magistrátu města
Liberec
T: 28.02.2018

Formulace usnesení byla konzultována s právníkem zařazeným do MML před projednáním
v radě města.
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Důvodová zpráva
Komise pro místní Agendu 21 byla zřízena Radou města Liberec v roce 2016. Členy komise pro MA21
a jejího předsedu jmenuje a odvolává Rada města Liberec na základě návrhů, které projednává a předává
garant komise. Členkami komise byly také dvě zaměstnankyně statutárního města Liberec, které v tuto
chvíli již mají své pracovní smlouvy s městem rozvázány a na svou funkci člena komise rezignovali.
Bývalé zaměstnankyně Ing. Michaela Putíková a Bc. Lucie Blažková se již nebudou účastnit komise pro
místní Agendu 21. Novou členkou by se měla stát Monika Klemšová, která byla přijata na pozici
specialisty pro zapojování veřejnosti v oddělení rozvojové koncepce.
Přílohy:
rezignace L.B.
rezignace M.P.
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