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Z Á P I S  

Z 11. MIMOŘÁDNÉ SCHŮZE 

RADY MĚSTA LIBEREC, 

 KONANÉ DNE 29. 11. 2012 V ZASEDACÍ MÍSTNOSTI Č. 209 

 

 
Ověřovatelé: Ing. Bohuslav Kabátek 

 Ing. František Hruša 

 

Program  
Paní primátorka přivítala přítomné na 11. mimořádné schůzi rady města. Konstatovala, že je přítomno 
11 členů rady města a jednání je usnášeníschopné. Zapisovatelkou zasedání byla navržena Zuzana 
Škodová, pracovnice organizačního oddělení, a ověřovateli zápisu pan Ing. Bohuslav Kabátek a Ing. 
František Hruša. Tento návrh na zapisovatele a ověřovatele zápisu byl jednomyslně přijat všemi 
přítomnými. 

 
Bc. M. Rosenbergová 

Na programu dnešní schůze máme dva body. Bod č. 1 - Poskytnutí veřejné služby sportovním 
jednotám, klubům a školám v areálu Městského stadionu Liberec na období leden až červen 2013 a 
bod č. 2 - Odvod za porušení Smlouvy o bezúplatném převodu nemovitostí č. j. ULB/6660/01/05.      

Máte někdo nějakou připomínku k programu? Pokud ne, pojďme hlasovat.   

Hlasování o návrhu programu - jednomyslně  př i jato.  

 

K bodu č. 1 
Poskytnutí veřejné služby sportovním jednotám, klubům a školám v areálu 
Městského stadionu Liberec na období leden až červen 2013 

Předkládá: Ing. Zbyněk Karban, vedoucí odboru ekonomiky a majetku 

 
Průběh projednávání bodu: 

Ing. Rutkovský 
Já bych řekl, že materiál byl velice široce diskutován na sportovní komisi a hodiny a ti žadatelé, 

kteří tam jsou, byli odsouhlaseni sportovní komisí v tom počtu hodin tak, jak to tam je a doporučili 
nám, abychom to takto řešili, takže proto bych doporučil, abychom materiál schválili.  

 

Hlasování o návrhu usnesení – jednomyslně přijato. 

    Rada města přijala usnesení č. 963/2012 

 

K bodu č. 2 
Odvod za porušení Smlouvy o bezúplatném převodu nemovitostí č. j. 



  Strana 2 (celkem 7)  

ULB/6660/01/05      

Předkládá: Ing. Zbyněk Karban, vedoucí odboru ekonomiky a majetku 

 
Průběh projednávání bodu: 

K tomuto materiálu nebylo diskutováno.  

 

Hlasování o návrhu usnesení – jednomyslně přijato. 

    Rada města přijala usnesení č. 964/2012 
 
 

 
Paní primátorka ukončila schůzi rady města v 14.52 hodin.  

 
 
Přílohy:  

- Program 11. mimořádné schůze RM 
- Výpis přijatých usnesení 

      
 
V Liberci dne 6. prosince 2012 

 

Zapisovatelka: 

Zuzana Škodová, v. r. 

       

 

Za ověřovatele: 

Ing. Bohuslav Kabátek, v. r. 

 
 

 
     Ing. František Hruša, v. r. 

 
 
 
 
 
 
 

Bc. Martina Rosenbergová, v.  r.  Bc.  Jiř í  Šolc,  v.  r.   

primátorka města náměstek primátorky 

 


