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Z Á P I S  

Z 2. MIMOŘÁDNÉ SCHŮZE 

RADY MĚSTA LIBEREC, 

 KONANÉ DNE 28. 3. 2013 V ZASEDACÍ MÍSTNOSTI Č. 210 

 

 
Ověřovatelé: Bc. Jiří Šolc 

 Kamil Jan Svoboda 

 

Zahájení  
Paní primátorka Bc. M. Rosenbergová přivítala přítomné na 2. mimořádné schůzi rady města, 

konstatovala, že je přítomno 11 členů rady města a jednání je usnášeníschopné. Jako zapisovatele 
schůze navrhla Zuzanu Škodovou, pracovnici organizačního oddělení, a jako ověřovatele zápisu Bc. 
Jiřího Šolce a Kamila Jana Svobodu. Návrh byl jednomyslně schválen.  

Navržený program byl jednomyslně schválen všemi přítomnými. 

 

K bodu č. 1 
Pozastavení výzev a poskytování dotací ze všech účelových fondů 
Statutárního města Liberec, zrušení usnesení RM č. 241/2013 
Předkládá: K. J. Svoboda, náměstek primátorky 
 
Stručný obsah předkládaného materiálu: 

Revokace usnesení č. 241/2013 a přijetí nového usnesení, kterým se, z důvodu nedostatečného 
plnění rozpočtu kapitálovými příjmy, pozastavují výzvy a poskytování dotací z účelových fondů SML.  

 
Průběh projednávání bodu: 

Bc. M. Rosenbergová 
Máme na programu pouze tento jediný bod, máte ho před sebou, já předám slovo panu náměstkovi, 

aby to okomentoval. 

K. J. Svoboda 
Jestli si vzpomínáte na poslední radu města, kdy jsem na místě navrhoval revokaci toho 

předchozího usnesení, protože jsme se s panem tajemníkem špatně dohodli, tak to usnesení, které jsme 
přijali bylo zmatečné, tak jsem požádal paní primátorku, aby svolala tuto mimořádnou radu, abychom 
to upřesnili, to znamená, že to usnesení, které jsme minule přijali, bychom zrušili, protože by to 
znamenalo, že rušíme pouze prodloužení přijímání těch žádostí do fondů o měsíc, ale nerušíme ty 
samotné výzvy. Což tímto usnesením napravujeme.  

Bc. M. Rosenbergová 
Takže všichni před sebou máte ten materiál, můžeme tedy zrušit to usnesení a schválit zároveň to 

nové. Pokud nejsou dotazy, můžeme hlasovat. 
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Hlasování o návrhu usnesení – pro – 10, proti – 1, zdržel se - 0 

Rada města přijala usnesení č. 243/2013 

 
 

Paní primátorka ukončila schůzi rady města v 14.38 hodin. 

 

 

Přílohy: 

- Program 2. mimořádné schůze RM 
- Výpis přijatých usnesení 

 
 

 
 
 
V Liberci dne 4. dubna 2013 

 
 

 
Zapisovatelka: 

Zuzana Škodová, v. r. 

 

Za ověřovatele: 

Kamil Jan Svoboda, v. r. 

 
 
Bc. Jiří Šolc, v. r. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

primátorka města náměstek primátorky 
 
 
 


