
ZÁPIS ZE SCHŮZKY VEDENÍ STATUTÁRNÍHO MĚSTA LIBEREC A ZÁSTUPCI OSADNÍCH VÝBORŮ 

DATUM A ČAS KONÁNÍ: 9. 11. 2015 od 17 hodin 

MÍSTO KONÁNÍ: 2. patro historické budovy radnice, zasedací místnost č. 202 

ZAHÁJENÍ: 17,00 hodin 

UKONČENÍ: 18,30 hodin 

PROGRAM: 1. ZAHÁJENÍ 

                 2. NASTAVENÍ SPOLUPRÁCE PŘI ŘEŠENÍ PODNĚTŮ OV 

- pravidelné schůzky zástupců osadních výborů a vedení města 

- kontaktní osoba, která převezme podněty a zápisy z jednání OV a bude 

koordinovat předávání informací mezi OV a SML: p. Zelenková 

- nastavení priorit v jednotlivých lokalitách /OV, SML/ 

- příprava harmonogramu realizací s ohledem na možnosti SML, výhledy 

                    

                   3. SPOLEČNÁ TÉMATA 

- jednací řád, je dobré mít jednotná pravidla pro jednání výborů 

zastupitelstva města 

- návrh jednacího řádu dle obdobných zásad jiných výborů ZM k doplnění a 

připomínkování 

- zápisy z jednání OV a jejich přístupnost členům ZM 

- vývěsky /zájem, počet, umístění, možnost zveřejňovat informace města/ 

- místa pro setkávání  

                     4. ZÁVĚR 

 

PRŮBĚH SCHŮZKY: 

1. ZAHÁJENÍ 

Paní náměstkyně Ing. Karolína Hrbková přivítala přítomné zástupce osadních výborů /dále jen 

OV/. Prezenční listina z této schůzky je samostatnou přílohou tohoto zápisu. Setkání se 

zúčastnil i tajemník Magistrátu města Liberec pan Ing. Jindřich Fadrhonc.  

2. NASTAVENÍ SPOLUPRÁCE PŘI ŘEŠENÍ PODNĚTŮ OV 

a/ pravidelné schůzky zástupců OV a vedení statutárního města Liberec /dále jen SML/ 

V rámci diskuse bylo dohodnuto, že společné schůzky se budou uskutečňovat 2x ročně, a to 

v září a březnu. O termínech budou zástupci OV včas informování elektronickou poštou. 



b/ kontaktní osoba, která převezme podněty a zápisy z jednání OV a bude koordinovat 

předávání informací mezi OV a SML 

Bylo dohodnuto, že kontaktní osobou bude paní Monika Zelenková, pracovnice sekretariátu 

paní náměstkyně primátora Ing. Karolíny Hrbkové pro územní plánování, veřejnou zeleň a 

životní prostředí. Paní Monika Zelenková bude vznešené podněty evidovat a elektronickou 

poštou rozesílat na příslušné odbory. Souběžně bude pro informaci ostatním zástupcům OV 

přeposílat elektronickou poštou požadavky jednotlivých OV.  

c/ nastavení priorit v jednotlivých lokalitách /OV, SML/ 

Na základě vznesených podnětů jednotlivých OV paní náměstkyně Karolína Hrbková sdělila, 

že po vyhodnocení závažnosti požadavků OV budou sestaveny priority v jednotlivých 

lokalitách.  

d/ příprava harmonogramu realizací s ohledem na možnosti SML, výhledy 

Na základě došlých podnětů bude ve spolupráci OV a SML připraven harmonogram realizací s 

ohledem na možnosti SML. Ke všem zamýšleným realizacím by měl být zpracován rozpočet. 

Konkrétní řešení rozpočtu na zamýšlené realizace se dále neřešilo.  

3. SPOLEČNÁ TÉMATA 

 

a/ jednací řád 

 

V rámci tohoto bodu sdělila paní náměstkyně Karolína Hrbková, že by bylo dobré mít 

jednotná pravidla, jako mají ostatní výbory zastupitelstva města /dále jen ZM/. 

 

b/ návrh jednacího řádu dle obdobných zásad jiných výborů ZM k doplnění a připomínkování 

 

Návrh jednacího řádu je zaslán zástupcům OV k připomínkování s termínem do konce měsíce 

listopadu 2015. 

 

c/ zápisy z jednání OV a jejich přístupnost členům ZM  

 

Paní náměstkyně Karolína Hrbková požádala zástupce OV, aby zápisy z jednání OV mohly být 

zpřístupněny členům ZM. Paní náměstkyně zjistí  možnosti vytvořit na webu města v odkazu 

na OV, možnosti vyvěšení zápisu z jednání OV, vznesené podněty a krátké informace tak, aby 

byla zajištěna přístupnost členům ZM. 

 

d/ vývěsky 

 

Paní náměstkyně Karolína Hrbková vznesla dotaz na přítomné zástupce OV, zda by byl zájem 

o uzamykatelné vývěsky pro možnosti zveřejňování informací. Zájem, počty a umístění 

vývěsek zástupci OV sdělí paní Monice Zelenkové.  

 

e/ místa pro setkávání členů OV 



 

Paní náměstkyně Karolína Hrbková sdělila zástupcům OV, že se pokusí zajistit prostory pro 

setkávání členů OV v budovách ve vlastnictví města.  

  

  

4. ZÁVĚR 

 

Závěrem schůzky poděkovala paní náměstkyně Karolína Hrbková za účast všem přítomným 

zástupcům OV.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zapsala:  Monika Zelenková 

 

 

Zápis ověřila:  Ing. Karolína Hrbková 

 

 

 

V Liberci dne 18. 11. 2015  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Počet příloh – celkem dvě: 1/ Prezenční listina 

                                                 2/ Návrh jednacího řádu 

 


