STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC

Poznámka: Zveřejněna je pouze upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu
zveřejňovaných osobních údajů podle nařízení Evropského parlamentu a rady (EU)
2016/679 , o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o
volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně
osobních údajů a aplikačních zákonů ČR).
Nejsou dotčena práva podle § 16 odst. 2 písm. e) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní
zřízení) oprávněných osob uvedených v § 16 a § 17 téhož zákona.
21. schůze rady města dne: 03.12.2019
Bod pořadu jednání: 48/1
Personální obsazení komise pro místní agendu 21
Stručný obsah: Na základě rezignace Ing. Radky Loučkové Kotasové a pana Ondřeje Hinka na
funkci členů Komise pro místní agandu 21 dochází k personálním změnám.

MML, Odbor strategického rozvoje a dotací
Důvod předložení: Změny v personálním obsazení Komise pro MA21
Zpracoval:

Steinzová Barbara, Mgr. - vedoucí oddělení rozvojové koncepce

Projednáno s:

Ing. Martin Čech, tajemník

Předkládá:

Zámečník Jaroslav, Ing., CSc. - primátor statutárního města Liberec

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
1. rezignaci Ing. Radky Loučkové Kotasové na funkci člena Komise pro místní agandu 21
2. rezignaci pana Ondřeje Hinka na funkci člena Komise pro místní agandu 21
jmenuje
1. Ivanu Hujerovou do funkce člena Komise pro místní agendu 21
2. Františka Homolku do funkce člena Komise pro místní agendu 21
ukládá
zajistit úkony spojené se jmenováním členů komise
P: Čech Martin, Ing. - tajemník Magistrátu města Liberec
T: 31.12.2019
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Důvodová zpráva
Na základě rezignace Ing. Radky Loučkové Kotasové a pana Ondřeje Hinka dle přílohy 1 a 2, Rada
města bere tuto rezignaci na vědomí a na tyto volné pozice volí paní Ivanu Hujerovou, která je
dlouhodobou koordinátorkou pro neziskový sektor na Libereckém kraji a odbornicí pro Místní agendu
21 a agendu Zdravých měst a pana Františka Homolku, nominovaného za hnutí ANO.

Přílohy:
Příloha_1_rezignace_Loučková_Kotasová
Příloha_2_Podklad pro odvolání O. Hink
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Mejsnar Jiří
Předmět:

FW: Rezignace

Od: Loučková Kotasová Radka <radka.louckova_kotasova@kraj-lbc.cz>
Předmět: Rezignace
Datum: 13. května 2019 15:33:54 SELČ
Komu: 'Zámečník Jaroslav' <zamecnik.jaroslav@magistrat.liberec.cz>
Kopie: Jan Berki <berki@starostoveproliberec.cz>, Hujerová Ivana <ivana.hujerova@kraj-lbc.cz>
Vážený pane primátore,
Dovolte mi rezignovat na pozici člena komise pro Místní agendu 21, a to z důvodu vysoké pracovní vytíženosti. Za
mou maličkost navrhuji paní Ivanu Hujerovou, která je koordinátorkou pro neziskový sektor na Libereckém kraji a
zároveň odbornicí přes metodiku MA 21. Do této skupiny dochází již nyní jako trvalý host a myslím, že mě věcně
v této skupině plnohodnotně nahradí. S Ivanou Hujerovou i panem Janem Berkim jsem tuto věc již konzultovala.
Děkuji za pochopení
Zdravím

Ing. Radka Loučková Kotasová
členka RK, řízení rezortu hospodářského a regionální rozvoje,
evropských projektů a územního plánování
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