USNESENÍ
Z 22. SCHŮZE
RADY MĚSTA LIBEREC,
KONANÉ 10. 11. 2020

USNESENÍ Č. 1013/2020
Informace o rezignaci Mgr. Jana Korytáře na mandát člena ZM Liberec
Stručný obsah: Primátor statutárního města Liberec 20. října 2020 převzal rezignaci Mgr. Jana
Korytáře zvoleného za volební stranu Změna pro Liberec na funkci člena Zastupitelstva města
Liberec. Dle zákona č. 491/2001, o volbách do zastupitelstev obcí, vznikl mandát náhradníkovi
z téže volební strany Jindřichu Gubišovi.
Rada města po projednání

bere na vědomí
1. rezignaci Mgr. Jana Korytáře na funkci člena Zastupitelstva města Liberec,
2. rezignaci Mgr. Zuzany Tachovské na funkci členky Zastupitelstva města Liberec,
3. rezignaci MUDr. Kateřiny Absolonové na funkci členky Zastupitelstva města Liberec,
4. zprávu odboru správního a živnostenského MML o tom, že Jindřich Gubiš splňuje ke dni

7. listopadu 2020 podmínky volitelnosti dle zákona č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev
obcí,

a ukládá
předat na 22. schůzi Rady města Liberec v roce 2020 Jindřichu Gubišovi Osvědčení o nastoupení do
funkce člena Zastupitelstva města Liberec.
P: Zámečník Jaroslav, Ing., CSc. - primátor statutárního města Liberec
T: 10. 11. 2020

USNESENÍ Č. 1014/2020
Informace o rezignaci Pavly Hnykové Haidlové na mandát členky ZM Liberec
Stručný obsah: Primátor statutárního města Liberec 30. října 2020 převzal rezignaci Pavly
Hnykové Haidlové zvolené za volební stranu Změna pro Liberec na funkci členky Zastupitelstva
města Liberec. Dle zákona č. 491/2001, o volbách do zastupitelstev obcí, vznikl následující den,
tj. 31. října 2020, mandát náhradníkovi z téže volební strany, kterým je dle Zápisu o výsledku
voleb Václav Smrkovský.
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Rada města po projednání

bere na vědomí
1. rezignaci Pavly Hnykové Haidlové na funkci členky Zastupitelstva města Liberec,
2. zprávu odboru správního a živnostenského MML o tom, že Václav Smrkovský splňuje ke dni
31. října 2020 podmínky volitelnosti dle zákona č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí,

a ukládá
předat na 22. schůzi Rady města Liberec v roce 2020 Václavu Smrkovskému Osvědčení
o nastoupení do funkce člena Zastupitelstva města Liberec.
P: Zámečník Jaroslav, Ing., CSc. - primátor statutárního města Liberec
T: 10. 11. 2020

USNESENÍ Č. 1015/2020
Zpráva o cílech, záměrech a projektech LIS, a. s., na rok 2021. Výhled
hospodaření LIS, a. s., pro rok 2020
Stručný obsah: Předkládaný materiál obsahuje východiska pro fungování Liberecké IS v roce
2021, konkrétní strategické cíle pro toto období a předpokládané hospodářské výsledky v roce
2020.
Rada města po projednání

bere na vědomí
dle § 102 odst. 2 písm. c) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, Zprávu
o cílech, záměrech a projektech Liberecké IS, a. s., na rok 2021, včetně výhledu hospodaření
Liberecké IS, a. s., pro rok 2020.

USNESENÍ Č. 1016/2020
Vyřazení a následná likvidace movitého majetku z účetní evidence
Stručný obsah: Předkládáme radě města v působnosti valné hromady ke schválení žádost
společnosti TMR Ještěd, a. s., o vyřazení a následnou likvidaci movitého majetku z účetní
evidence společnosti Sportovní areál Ještěd, a. s.
Rada města po projednání

schvaluje
dle § 102 odst. 2 písm. c) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, vyřazení
movitého majetku dle důvodové zprávy a jeho následnou likvidaci z účetní evidence společnosti
Sportovní areál Ještěd, a. s.,

a ukládá
jedinému členu představenstva informovat společnost TMR Ještěd, a. s., o přijatém usnesení
a zajištění nutných kroků k uskutečnění vyřazení majetku a jeho likvidace.
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P: Schejbal Jaroslav, Ing. - jediný člen představenstva společnosti
T: 31. 12. 2020

USNESENÍ Č. 1017/2020
Informace o výstavbě nové sjezdové tratě "Nová Skalka"
Stručný obsah: Předkládáme radě města v působnosti valné hromady informaci o průběhu prací
spojených s výstavbou nové sjezdové tratě „Nová Skalka“.
Rada města po projednání

bere na vědomí
dle § 102 odst. 2 písm. c) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, informaci
o výstavbě nové sjezdové tratě „Nová Skalka“ na základě projektu: Rozšíření sjezdových tratí
Ještěd, podle změny ÚP č. 66.

Liberec 10. listopadu 2020

Ing. Jaro sla v Zá mečn ík, CSc. v. r.
primátor města

Ing. Zbyněk Karban v . r.
náměstek primátora
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