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.
1. zasedání zastupitelstva města dne: 30.01.2020
Bod pořadu jednání: 4
Stanovení počtu dlouhodobě uvolněných členů Zastupitelstva města Liberec
Stručný obsah: V kompetencích zastupitelstva města podle § 84, odst. 2, písm. k) zákona
č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předspisů je určovat funkce, pro které budou členové
zastupitelstva obce uvolněni. Rada města Liberec předkládá Zastupitelstvu města Liberec návrh
změny v určení funkcí náměstků primátora.

MML, Odbor vnitřních věcí
Zpracoval:

Mudrá Marie - pracovník odboru vnitřních věcí

Schválil:

Pourová Iva - vedoucí oddělení organizačního

Projednáno:

ve 2. RM – 21. 1. 2020

Projednat ve
výboru ZM:
Předkládá:

Zámečník Jaroslav, Ing., CSc. v. r. - primátor statutárního města Liberec
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Návrh usnesení
Zastupitelstvo města po projednání
určuje
v souladu s § 84, odst. 2, písm. k) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších
předpisů určit, že pro výkon své funkce budou uvolněnými členy zastupitelstva:
primátor,
náměstek primátora pro ekonomiku a majetkovou správu,
náměstek primátora pro strategický rozvoj a dotace,
náměstek primátora pro technickou správu města a informační technologie,
náměstek primátora pro kulturu, školství, sociální věci a cestovní ruch.
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Důvodová zpráva:
V kompetencích zastupitelstva města podle § 84, odst. 2, písm. k) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve
znění pozdějších předspisů je určovat funkce, pro které budou členové zastupitelstva obce uvolněni. Rada
města Liberec předkládá Zastupitelstvu města Liberec návrh změny v určení funkcí náměstků primátora.

Přílohy: materiál neobsahuje žádné přílohy.
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