Z ÁP I S
Z 22. SCHŮZE
RADY MĚSTA LIBEREC,
KONANÉ 10. 11. 2020 V ZASEDACÍ MÍSTNOSTI Č. 210

Ověřovatelé:

Ing. Zbyněk Karban
Mgr. Jiří Šolc

K bodu č. 1
Zahájení
Pan primátor zahájil 22. řádnou schůzi rady města v roce 2020 určenou pro rozhodnutí ve věcech
města jako jediného společníka nebo akcionáře, a konstatoval, že je přítomno 10 členů rady města
a rada je usnášeníschopná. Jako zapisovatelku schůze navrhl Ivu Pourovou, vedoucí organizačního
oddělení, a jako ověřovatele zápisu Ing. Zbyňka Karbana a Mgr. Jiřího Šolce. Pozdější příchod ohlásil
Lukáš Pohanka.
Návrh na zapisovatele a ověřovatele zápisu byl schválen poměrem: pro – 10, proti – 0, zdržel se – 0.
Navržený program byl schválen poměrem: pro – 10, proti – 0, zdržel se – 0

K bodu č. 2
Informace o rezignaci Mgr. Jana Korytáře na mandát člena ZM Liberec
Předkládá: Zámečník Jaroslav, Ing., CSc., primátor statutárního města Liberec
Stručný obsah předkládaného materiálu:
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.
Průběh projednávání bodu:
K tomuto bodu nebyla diskuze.

Hlasování o návrhu usnesení – pro – 10, proti – 0, zdržel se – 0, návrh byl přijat.
Rada města přijala usnesení č. 1013/2020
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K bodu č. 3
Informace o rezignaci Pavly Hnykové Haidlové na mandát členky ZM Liberec
Předkládá: Zámečník Jaroslav, Ing., CSc., primátor statutárního města Liberec
Stručný obsah předkládaného materiálu:
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.
Průběh projednávání bodu:
K tomuto bodu nebyla diskuze.

Hlasování o návrhu usnesení – pro – 10, proti – 0, zdržel se – 0, návrh byl přijat.
Rada města přijala usnesení č. 1014/2020

K bodu č. 4
Zpráva o cílech, záměrech a projektech LIS, a. s., na rok 2021. Výhled
hospodaření LIS, a. s., pro rok 2020
Předkládá: Bureš Jaroslav, Ing., MBA, statutární ředitel společnosti
Stručný obsah předkládaného materiálu:
Předkládaný materiál obsahuje východiska pro fungování Liberecké IS v roce 2021, konkrétní
strategické cíle pro toto období a předpokládané hospodářské výsledky v roce 2020.
Průběh projednávání bodu:
V souladu s Jednacím řádem Rady města Liberec čl. VII odst. 1 se část zápisu, jejímž obsahem je
rozhodování rady ve věcech města jako jediného společníka nebo akcionáře, nezveřejňuje.

Hlasování o návrhu usnesení – pro – 10, proti – 0, zdržel se – 0, návrh byl přijat.
Rada města přijala usnesení č. 1015/2020

K bodu č. 5
Vyřazení a následná likvidace movitého majetku z účetní evidence
Předkládá: Schejbal Jaroslav, Ing., jediný člen představenstva společnosti
Stručný obsah předkládaného materiálu:
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.
Průběh projednávání bodu:
V souladu s Jednacím řádem Rady města Liberec čl. VII odst. 1 se část zápisu, jejímž obsahem je
rozhodování rady ve věcech města jako jediného společníka nebo akcionáře, nezveřejňuje.
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Hlasování o návrhu usnesení – pro – 10, proti – 0, zdržel se – 0, návrh byl přijat.
Rada města přijala usnesení č. 1016/2020

K bodu č. 6
Informace o výstavbě nové sjezdové tratě "Nová Skalka"
Předkládá: Schejbal Jaroslav, Ing., jediný člen představenstva společnosti
Stručný obsah předkládaného materiálu:
Předkládáme radě města v působnosti valné hromady informaci o průběhu prací spojených
s výstavbou nové sjezdové tratě „Nová Skalka“.
Průběh projednávání bodu:
V souladu s Jednacím řádem Rady města Liberec čl. VII odst. 1 se část zápisu, jejímž obsahem je
rozhodování rady ve věcech města jako jediného společníka nebo akcionáře, nezveřejňuje.

Hlasování o návrhu usnesení – pro – 11, proti – 0, zdržel se – 0, návrh byl přijat.
Rada města přijala usnesení č. 1017/2020

K bodu č. 7
Různé
Předkládá: Zámečník Jaroslav, Ing., CSc., primátor statutárního města Liberec
Průběh projednávání bodu:
K tomuto bodu nebyla diskuze.
Primátor ukončil schůzi rady města v 9:30 hodin.
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Přílohy:
– program 22. řádné schůze RM
– výpis přijatých usnesení

Liberec 11. listopadu 2020

Zapisovatelka:

Iva Pourová v. r.

Za ověřovatele:

Ing. Zbyněk Karban v. r.

Mgr. Jiří Šolc v. r.

Ing. Jaroslav Zámečník, CSc. v. r.
primátor města

Ing. Zbyněk Karban v. r.
náměstek primátora
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