
S T A T U T Á R N Í   M Ě S T O 

L I B E R E C  

 

8.  zasedání zastupitelstva města dne: 24. 9. 2015 

Bod pořadu jednání:       

Změna statutu Řídicího výboru a návrh Dodatku č. 2 Smlouvy o spolupráci při výkonu 
činností souvisejících s přípravou IPRÚ Liberec - Jablonec nad Nisou 

  

Stručný obsah: Jedná se o změnu Statutu ŘV IPRÚ a Dodatek č. 2 ke Smlouvě o spolu-

práci na IPRÚ mezi Libercem a Jabloncem související s rozšířením řídícího výboru 
IPRÚ z 13 členů na 17. Tato potřeba je vyvolána doporučením poslední pracovní verze 
(neschválené verze) Metodického pokynu pro využití integrovaných nástrojů a výsledky 
předvýzvy IPRÚ pro území Liberec a Jablonec nad Nisou, kdy je nutno určit strategic-

ké projekty s aktéry v daném území. 

 

 

Zpracoval: Ing. Jiří Horák 

odbor, oddělení: vedoucí odboru strategického rozvoje a dotací 

telefon: 485 243 584 

Schválil: vedoucí oddělení       

 vedoucí odboru       

Projednáno: s Mgr. Janem Korytářem, náměstkem pro ekonomiku, strate-

gický rozvoj a dotace 

Poznámka:       

Předkládá: 
 

p. Tibor Batthyány, v.r. 

primátor statutárního města Liberec              

   

Návrh usnesení 
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Zastupitelstvo města po projednání       

s c h v a l u j e     

 

1. upravené znění Statutu ŘV IPRÚ Liberec- Jablonec nad Nisou dle přílohy I. 
2. uzavření Dodatku č. 2 Smlouvy o spolupráci při výkonu činností souvisejících s pří-

pravou a realizací IPRÚ Liberec- Jablonec nad Nisou dle přílohy II. 
3. návrh rozšíření ŘV IPRÚ Liberec - Jablonec nad Nisou na 17 členů. 

 

a  u k l á d á 

Mgr. Janu Korytářovi, náměstkovi primátora, zajistit uzavření Dodatku č. 2 Smlouvy o spolu-

práci při výkonu činností souvisejících s přípravou a realizací IPRÚ Liberec- Jablonec nad 

Nisou, předložit návrh upraveného Statutu IPRÚ dotčeným subjektům a zajistit jednání 
s obcemi a městy z území IPRÚ, Dopravním podnikem měst Liberec-Jablonec n. N., a.s., 

Úřadem práce Liberec, tak aby na základě nominace jejich zástupců mohlo být doplněno slo-

žení Řídicího výboru. Následně zajistit schválení nového složení Řídicího výboru IPRÚ. 

T: 10/2015 
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Důvodová zpráva 
 

Jedná se o změnu Statutu ŘV IPRÚ a Dodatek č. 2 ke Smlouvě o spolupráci na IPRÚ 
mezi Libercem a Jabloncem související s rozšířením Řídicího výboru IPRÚ. Tato potře-

ba je vyvolána doporučením poslední pracovní verze (neschválené verze) Metodického 
pokynu pro využití integrovaných nástrojů a výsledky předvýzvy IPRÚ pro území Libe-

rec a Jablonec nad Nisou, kdy je nutno určit strategické projekty s aktéry v daném úze-

mí. 

 

Jedná se o tyto změny: 
1. Změny ve Statutu se týkají doplnění zástupců území IPRÚ a změn ve složení ŘV 
IPRÚ, článek 2 – složení ŘV IPRÚ 

2. Zpracování a podpis Dodatku č. 2 Smlouvy o spolupráci při výkonu činností souvi -

sejících s přípravou a realizací IPRÚ Liberec- Jablonec nad Nisou v ŘV IPRÚ (čl. IV. 
odst. 4.5 role zapojení ostatních aktérů v území a v čl. V. odst. 5.2.3 Princip složení ŘV 
IPRÚ). V čl. V. odst. 5.2.2 se zvyšuje počet členů z 13 na 17.  
 

Návrh řešení 
Na základě výše uvedených informací se navrhuje následující:  
 

1. Upravit znění Statutu ŘV IPRÚ Liberec- Jablonec nad Nisou a Smlouvy o spolupráci 
při výkonu činností souvisejících s přípravou a realizací IPRÚ Liberec- Jablonec nad 

Nisou s tím, že budou zahrnuti další zástupci organizaci do Řídicího výboru IPRÚ, viz  
přílohy č. 1 a č. 2. 

2. Rozšířit počet členů Řídicího výboru z 13 na 17 členů. 
3. Obsadit celkem 4 místa v Řídicím výboru tak, aby jeden zástupce byl zvolen starosty 

nestatutárních obcí Liberecka a jeden zástupce byl zvolen starosty nestatutárních obcí 
Jablonecka. Dále byl delegován jeden zástupce Dopravního podniku měst Liberec-

Jablonec n.N., a.s.  a  jeden zástupce Úřadu práce Liberec, viz příloha č. 1 – Složení 
Řídicího výboru. 

 

Navrhované změny a doplnění jsou následně uvedeny ve zvýrazněném a podtrženy v textu. 
 

1. Navrhované změny ve STATUTU ŘV IPRÚ Liberec - Jablonec nad Nisou  

 

Článek 2  
Složení Řídicího výboru IPRÚ  
 (1) Řídicí výbor IPRÚ je složen ze zástupců veřejné správy statutárních měst Liberce a Ja-

blonce nad Nisou, zástupce Libereckého kraje, zástupců dalších měst a obcí v území IPRÚ,  
zástupců organizačních složek státní správy, podnikatelské sféry, terciální sféry a nestátních 
neziskových organizací, a je sestaven na základě principu partnerství. 
 

2. Navrhované změny ve SMLOUVĚ o spolupráci při výkonu činností souvisejících s 
přípravou a realizací IPRÚ Liberec- Jablonec nad Nisou 

 

Článek IV. 
Cíle a formy spolupráce  
Smyslem této smlouvy je úprava vzájemných vztahů participujících měst při přípravě a reali-
zaci. Jde zejména o:  
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4.5  - role a zapojení relevantních aktérů v území́ (Liberecký kraj, nestatutární města a obce v 
území IPRÚ, zástupců organizačních složek státní správy, představitelé́ soukromé́ sféry, 
neziskové́ sféry, institucí) na přípravě a realizaci, jejich informovanost, zapojení do orgánů̊ 
IPRÚ,  
 

Článek V.  
Konkrétní́ spolupráce  
5.2.2 Řídicí výbor má celkově 17 členů.  
5.2.3 Princip personálního složení ŘV je předmětem vzájemného ujednání:  
• SML – 4 zástupci, z toho 3 zástupci samosprávy (primátor, gesční náměstek a zástupce opo-

zice) + 1 odborník z MML  
• SMJNN – 4 zástupci, z toho 2 zástupci samosprávy (primátor a gesční náměstek) + 2 od-

borníci z MMJ  
• zástupci NNO, podnikatelů, terciální sféry a další aktéři v území – 4 až 6  
• Liberecký kraj - 1  

• manažer IPRÚ bez hlasovacího práva  
 

 - nestatutární města a obce z území IPRÚ - 2   

- zástupce Dopravního podniku měst Liberec – Jablonec n. N. - 1 

- zástupce Úřadu Liberec – 1  

 

3. Rozšíření ŘV IPRÚ Liberec - Jablonec nad Nisou o tyto 4 členy, jejichž zástupci jsou 

či budou nominováni:  
 

14 
Zástupce nestatutár-

ních obcí Liberecka 

Markéta Khauerová, starostka 
města Hodkovice nad Mohelkou 

15 
Zástupce nestatutár-

ních obcí Jablonecka 

Mgr. Daniel David, starosta obce 

Janov nad Nisou 

16 

Zástupce Dopravního 
podniku měst Liberec-

Jablonec n. N., a. s. 

bude nominován 

17 
Zástupce Úřadu práce 

Liberec 
bude nominován 

 

 

 

Formulace usnesení byla konzultována s odborem právním a veřejných zakázek před projed-

náním v radě města. 
 

 

 

Přílohy: 
1. Návrh statutu řídícího výboru, Základní smlouva o spolupráci při výkonu činností 

souvisejících s přípravou a realizací IPRÚ Liberec- Jablonec nad Nisou   

2. Návrh Dodatku č. 2 Smlouvy o spolupráci při výkonu činností souvisejících s přípra-

vou a realizací IPRÚ Liberec- Jablonec nad Nisou   
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3. Smlouva o spolupráci pří výkonu činností souvisejících s přípravou a realizací Inte-

grovaného plánu rozvoje území Liberec – Jablonec nad Nisou 

4. Dodatek č. 1 ke Smlouvě o spolupráci pří výkonu činností souvisejících s přípravou a 
realizací Integrovaného plánu rozvoje území Liberec – Jablonec nad Nisou 
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Příloha č. 1: Návrh opraveného statutu řídícího výboru 

STATUT ŘÍDICÍHO VÝBORU 
Integrovaného plánu rozvoje území Liberec – Jablone c nad Nisou 

 

Článek 1 
Úvodní ustanovení 

 (1) Statutární město Liberec jako nositel Integrovaného plánu rozvoje území  
Liberec – Jablonec nad Nisou na základě: 

a) Memoranda o spolupráci na přípravě Integrovaného plánu rozvoje území 
Liberec - Jablonec nad Nisou mezi STATUTÁRNÍM MĚSTEM LIBEREC a Sta-
tutárním městem Jablonec nad Nisou ze dne 27. 3. 2014. 

b) Metodického pokynu pro využití integrovaných nástrojů v programovém 
 období 2014-2020 (MPIN) k hlavním zásadám pro přípravu, řízení, hodnocení a 
schvalování a realizaci Integrovaného plánu rozvoje území; 

c) Národního dokumentu k územní dimenzi (NDÚD) 
d) Manuálu pro Integrovaný plán rozvoje území  

zřizuje Řídicí výbor Integrovaného plánu rozvoje území Liberec – Jablonec nad Nisou za 
účelem projednávání přípravy, monitorování a zajištění účinnosti a kvality realizace Inte-
grovaného plánu rozvoje území Liberec – Jablonec nad Nisou dále jen „IPRÚ“). 

  

Článek 2 
Složení Řídicího výboru IPRÚ 

 (1) Řídicí výbor IPRÚ je složen ze zástupců veřejné správy statutárních měst Liberce a Jab-
lonce nad Nisou, zástupce Libereckého kraje, zástupců dalších měst a obcí z území 
IPRÚ, zástupců organizačních složek státní správy, zástupců podnikatelské sféry, ter-
ciální sféry a nestátních neziskových organizací a je sestaven na základě principu partner-
ství. 

(2) V čele výboru je předseda Řídicího výboru IPRÚ (dále jen „předseda“), kterého schválí 
zastupitelstva obou měst, předseda bude představitel statutárního města Liberec jako no-
sitele IPRÚ. 

(3) Předsedu zastupuje místopředseda Řídicího výboru IPRÚ (dále jen „místopředseda“), 
kterého schválí zastupitelstva obou měst, místopředseda bude představitel statutárního 
města Jablonec nad Nisou. 

(4) Členové Řídicího výboru IPRÚ jsou do funkce jmenováni i odvoláváni zastupitelstvy 
obou statutárních měst na návrh statutárních měst, a to na období délky realizace IPRÚ. 
Složení Řídicího výboru IPRÚ je přílohou tohoto statutu. 

(5) Člen Řídicího výboru IPRÚ může být odvolán zastupitelstvy obou statutárních měst na 
návrh předsedy zejména v následujících případech: 

a)   člen výboru se nezúčastní dvou po sobě následujících zasedání výboru; 
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b)   člen výboru má v daném roce menší účast na jednání výboru než 75% 
c)   člen výboru podá vlastní žádost (návrh) na odvolání; 

(6) Členové Řídicího výboru IPRÚ (dále jen „člen“) s hlasovacím právem jsou povinni se 
účastnit zasedání výboru, aktivně se podílet na jeho práci a plnit úkoly vyplývající 
z usnesení přijatých na jeho zasedání. Člen výboru, pokud se nemůže na zasedání dosta-
vit, oznámí tuto skutečnost manažerovi IPRÚ nejpozději jeden pracovní den před jedná-
ním výboru. 

(7) Zasedání výboru se mohou na pozvání předsedy výboru účastnit hosté bez hlasovacího 
práva. Pozvání hostů mohou předsedovi navrhovat i členové výboru. Členem výboru bez 
hlasovacího práva je dále manažer IPRÚ. 

 

Článek 3 
Střet zájmů člena Řídicího výboru IPRÚ 

(1) V případě střetu zájmů sdělí člen Řídicího výboru IPRÚ tuto skutečnost předsedajícímu 
po schválení programu zasedání, nejpozději před projednáváním příslušného bodu. 

(2) Řídicí výbor IPRÚ rozhodne, zda existuje důvod pro vyloučení člena výboru 
z projednávání a rozhodování dané záležitosti. O tomto rozhodnutí se provede zápis. 

 

Článek 4 

Práva a povinnosti členů Řídicího výboru IPRÚ 

(1)  Seznámit se s tímto statutem a řídit se jím. 

(2) Aktivně se účastnit jednání Řídicího výboru IPRÚ, na toto jednání se řádně připravit 
(zejména seznámit se s programem jednání a podklady), popřípadě se řádným způsobem 
z jednání omluvit. 

(3) Každý člen Řídicího výboru IPRÚ má právo na úplné a včasné podklady a informace, 
které jsou nezbytné pro vlastní splnění jeho úkolu. 

(4) Členové Řídicího výboru IPRÚ mohou podávat Řídicímu výboru IPRÚ návrhy 
k projednání. 

 

Článek 5 

Kompetence Řídicího výboru IPRÚ 

(1)  Kompetence Řídicího výboru IPRÚ 
 

a) projednává IPRÚ nebo jeho dílčí části před předložením orgánům statutárních měst 
Liberec a Jablonec nad Nisou ke schválení, 
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b)   projednává výběr integrovaných projektů (projekty k zahrnutí do IPRÚ) 
k realizaci v rámci IPRÚ a zajišťuje jejich projednání v zastupitelstvech statutár-
ních měst 

c) schvaluje složení Pracovních skupin (dále jen „PS“) a jejich členy na návrh mana-
žera IPRÚ, včetně změn v jejich složení, 

d) posuzuje a schvaluje návrhy na změny IPRÚ, podstatné změny IPRÚ  
e) předkládá ke schválení zastupitelstvům měst, 
f) schvaluje monitorovací zprávy IPRÚ a závěrečnou monitorovací zprávu IPRÚ a 

předkládá je zastupitelstvům statutárních měst Liberec a Jablonec nad Nisou, 
g) projednává a schvaluje opatření v případě, že je průběh realizace IPRÚ shledán ne-

uspokojivým, 
h) pokud jsou projektové záměry v IPRÚ vybírány prostřednictvím otevřené výzvy, 

navrhuje kritéria pro výběr projektových záměrů a předkládá je ke schválení zastu-
pitelstvům statutárních měst Liberec a Jablonec nad Nisou, 

i) na základě dokumentů předložených manažerem IPRÚ pravidelně hodnotí pokrok v 
dosahování konkrétních cílů IPRÚ, 

j) prostřednictvím manažera IPRÚ informuje veřejnost, 
k) informuje zastupitelstva statutárních měst o činnosti pracovních skupin, 
l) posuzuje závěry veřejných projednávání a předkládá je zastupitelstvům statutárních 

měst Liberec a Jablonec nad Nisou, 
m) je zodpovědný zastupitelstvům statutárních měst Liberec a Jablonec nad Nisou za 

celkový výsledek IPRÚ. 

(2) Řídicí výbor IPRÚ schvaluje Jednací řád Řídicího výboru IPRÚ, který stanoví pravidla 
a procedury činnosti výboru. 

(3) Při své činnosti postupuje Řídicí výbor IPRÚ vždy v souladu s platnou metodikou pro 
přípravu a realizaci IPRÚ. 

 

Článek 6 

Předseda a místopředseda Řídicího výboru IPRÚ 

(1)  Předseda Řídicího výboru IPRÚ: 

a) zastupuje Řídicí výbor IPRÚ navenek, 
b) odpovídá zastupitelstvům statutárních měst Liberec a Jablonec nad Nisou za činnost 

výboru a pravidelně je informuje o činnosti výboru, 
c) svolává zasedání výboru, navrhuje program zasedání a zasedání řídí, 
d) v případě potřeby může zahájit proces písemného projednání naléhavé záležitosti, kte-

rý může vést k usnesení, 
e) zajišťuje plnění usnesení výboru, 
f) odpovídá za dodržování pravidel statutu, jednacího řádu všemi členy výboru. 

 (2) V případě nepřítomnosti předsedy vykonává jeho funkci místopředseda Řídicího výboru   
      IPRÚ. 

 

Článek 7 
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Manažer IPRÚ 

(1) Manažer IPRÚ zabezpečuje činnost Řídicího výboru IPRÚ po organizační, administra-
tivní a technické stránce, tzn. zejména: 

a) organizačně zajišťuje zasedání Řídicího výboru IPRÚ - připravuje návrh programu za-
sedání Řídicího výboru IPRÚ, distribuuje pozvánky; 

b) zajišťuje materiály a podklady potřebné pro činnost Řídicího výboru IPRÚ včetně je-
jich distribuce členům; 

c) zodpovídá za zpracování a rozeslání zápisů ze zasedání Řídicího výboru IPRÚ; 
d) zajišťuje pravidelné informování Řídicího výboru IPRÚ o postupu realizace rozhodnu-

tí z předchozích zasedání; 
e) zajišťuje zveřejnění výstupů, které Řídicí výbor IPRÚ určí k zveřejnění; 
f) zajišťuje evidenci veškerých dokumentů souvisejících s činností Řídicího výboru 

IPRÚ; 
g) zajišťuje předání veškerých relevantních dokumentů zastupitelstvům či radám měst 

 

Článek 8 

Závěrečná ustanovení 

(1) Případné změny statutu Řídicího výboru IPRÚ musí být schváleny zastupitelstvy sta-
tutárních měst Liberce a Jablonce nad Nisou. 

(2) Vše, co není explicitně uvedeno v tomto statutu, se řídí platnými právními předpisy. 
(3) Statut nabývá účinnosti dnem jeho schválení oběma zastupitelstvy obou měst. 

  

  

V Liberci statut schválilo zastupitelstvo města dne ……………usnesením č. ….. 

 

V Jablonci nad Nisou statut schválilo zastupitelstvo dne………… usnesením č. ….. 
 
 
 

Příloha statutu: 

Navrhované nové složení Řídicího výboru IPRÚ  
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Navrhované složení Řídicí výbor IPRÚ Liberec-Jablonec nad Nisou a to takto: 

 

č. organizace zástupce 
právo 

hlasovat 

1 
Statutární město 

Liberec 
p. Tibor Batthyány, primátor Ano 

2 
Statutární město 

Liberec 

Mgr. Jan Korytář, náměstek pri-
mátora pro ekonomiku, strategic-

ký rozvoj a dotace 
Ano 

3 
Statutární město 

Liberec 
Ing. Jaroslav Zámečník, zastupi-
tel, jednatel Euroregionu Nisa 

Ano 

4 
Statutární město 

Liberec 
Ivana Sulovská – Centrum Kašpar 

- služby pro zaměstnanost 
Ano 

5 
Statutární město 

Liberec 

Pavla Haidlová – zástupce Nezis-
kovky Liberecka, předsedkyně 

Výboru pro rozvoj a územní plá-
nování 

Ano 

6 
Statutární město 

Liberec 
Ing. Radka Kotasová Loučková – 

podnikatelský sektor 
Ano 

7 
Statutární město 

Liberec 
Ing. Jiří Horák - vedoucí odboru 
strategického rozvoje a dotací 

Ano 

8 
Statutární město 

Jablonec nad Nisou 
Ing. Petr Beitl, primátor Ano 

9 
Statutární město 

Jablonec nad Nisou 
JUDr. Ing. Lukáš Pleticha, náměs-

tek primátora pro rozvoj města 
Ano 

10 
Statutární město 

Jablonec nad Nisou 

Mgr. Miroslava Rýžaková, ve-
doucí humanitního odboru 

MMJNN 
Ano 

11 
Statutární město 

Jablonec nad Nisou 
Mgr. Iveta Habadová, vedoucí 

oddělení dotací MMJNN 
Ano 

12 
Statutární město 

Jablonec nad Nisou 

Ing. Iva Hübnerová - zástupce 
podnikatelů (členka RSK za 

KHK) 
Ano 

13 Zástupce kraje 

RNDr. Vít Příkaský - člen rady 
kraje, řízení resortu hospodářské-
ho a regionálního rozvoje, evrop-
ských projektů a rozvoje venkova 

Ano 
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14 
Zástupce nestatutár-
ních obcí Liberecka 

Markéta Khauerová, starostka 
města Hodkovice nad Mohelkou 

Ano 

15 
Zástupce nestatutár-
ních obcí Jablonec-

ka 

Mgr. Daniel David, starosta obce 
Janov nad Nisou 

Ano 

16 

Zástupce Dopravní-
ho podniku měst 
Liberec-Jablonec 

n.N., a.s. 

bude nominován Ano 

17 
Zástupce Úřadu 
práce Liberec 

bude nominován Ano 

    

18 SML Manažer IPRÚ Ne 

 

 

Předseda ŘV IPRÚ: Mgr. Jan Korytář, statutární město Liberec 

Místopředseda ŘV IPRÚ: JUDr. Ing. Lukáš Pleticha, statutární město Jablonec nad Nisou 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 1

Příloha č. 2: Dodatek č. 2 ke Smlouvě o spolupráci při výkonu činností souvisejících s pří-
pravou a realizací IPRÚ Liberec- Jablonec nad Nisou   

 

Dodatek č. 2 

ke Smlouvě o spolupráci při výkonu činností souvisejících s přípravou a re-
alizací Integrovaného plánu rozvoje území  

Liberec – Jablonec nad Nisou, uzavřené dne 13. 5. 2015 (dále jen Smlouva) 

 

 
Smluvní strany čili partneři: 
STATUTÁRNÍ M ĚSTO LIBEREC  
IČ: 00262978 
DIČ: CZ 00262978 
bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s. 
číslo účtu: 4096302/0800 
se sídlem: nám. Dr. E. Beneše 1/1, 460 59 Liberec 1 
zast. Tiborem Batthyánym, primátorem 
(dále jen „ SML“- nositel projektu, vedoucí partner) 

a 

Statutární město Jablonec nad Nisou 
IČ: 00262340 
DIČ: CZ00262340 
bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Jablonec nad Nisou 
číslo účtu: 121451/0100 
 
se sídlem: Mírové náměstí 3100/19, 467 51 Jablonec nad Nisou 
zast. Ing. Petrem Beitlem, primátorem 
(dále jen „SMJNN“- partner projektu) 
 

uzavírají ve smyslu ustanovení § 159 a násl. zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění 
pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“), a ustanovení § 46 zákona č. 128/2000 Sb.,  
o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, níže uvedeného dne, měsíce a roku  

 

 

 

 

 

Dodatek č. 2, kterým se mění znění Smlouva následně: 
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I. 

Změny 

1. Článek IV. odst. 4.5. následovně:  

role a zapojení relevantních aktérů v území (Liberecký kraj, nestatutární města a obce z 
území IPRÚ, zástupců organizačních složek státní správy představitelé soukromé sfé-
ry, neziskové sféry, institucí) na přípravě a realizaci, jejich informovanost, zapojení do 
orgánů IPRÚ, 

2) Článek V. odst. 5.2.2 následovně:  

Řídící výbor má celkově 17 členů.  

3) Článek V. odst. 5.2.3 následovně:  

Princip personálního složení ŘV je předmětem vzájemného ujednání: 
• SML – 4 zástupci, z toho 3 zástupci samosprávy (primátor, gesční náměstek a zástup-

ce opozice) + 1 odborník z MML 
• SMJNN – 4 zástupci, z toho 2 zástupci samosprávy (primátor a gesční náměstek) + 2 

odborníci z MMJ 
• zástupci NNO, podnikatelů, terciální sféry a další aktéři v území – 4 až 6 
• Liberecký kraj - 1 
• nestatutární města a obce z území IPRÚ - 2  

• zástupce Dopravního podniku měst Liberec - Jablonec n. N., a.s.– 1 

• zástupce Úřadu práce Liberec – 1 

• manažer IPRÚ – 1 (bez hlasovacího práva) 
 

 Povinnost daná v MPIN, že alespoň jeden člen ŘV IPRÚ bude zároveň členem Regio-
nální stálé konference Libereckého kraje (RSK LK) bude dodržena. 
Statut ŘV, konkrétní nominaci jmen ŘV, předsedu a místopředsedu ŘV budou schvalovat za-
stupitelstva obou měst. Jednací řád bude schvalovat ŘV.  

Tento princip bude zapracován i do aktualizace Plánu spolupráce a komunikace s aktéry a 
veřejností při přípravě IPRÚ. 

V čele řídicího výboru stojí předseda jmenovaný nositelem IPRÚ z řad jím nominovaných 
členů řídicího výboru. Předsedu zastupuje místopředseda jmenovaný statutárním městem Jab-
lonec nad Nisou. 

II. 

Společná a závěrečná ustanovení 

1) Ostatní ustanovení Smlouvy tímto Dodatkem nedotčené zůstávají beze změny. 
2) Smluvní strany jsou povinny zveřejnit tento Dodatek v souladu s ustanovením § 26 

správního řádu, a to jak na úřední desce, tak i způsobem umožňujícím dálkový přístup. 
Dodatek musí být tímto způsobem zveřejněn po celou dobu jeho platnosti a účinnosti. 

3) Tento Dodatek je veřejnoprávní smlouvou ve smyslu části páté správního řádu.  
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4) Tento Dodatek se uzavírá v souladu s příslušnými platnými a účinnými právními 
předpisy České republiky a Evropské unie a řídí se právem České republiky. 

5) Tento Dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu poslední smluvní strany. 
6) Uzavření tohoto Dodatku bylo schváleno: 

usnesením Zastupitelstva statutárního města Jablonec nad Nisou ze dne ……………….;  

usnesením Zastupitelstva statutárního města Liberec ze dne ……………….. . 

7) Tento Dodatek je vyhotoven ve 4 stejnopisech, které mají platnost originálu a z nichž 
po dvou obdrží každá ze smluvních stran. 

8) Smluvní strany shodně prohlašují, že si tento Dodatek před jeho podepsáním přečetly, 
že byl uzavřen po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle určitě, 
vážně a srozumitelně, nikoliv v tísni nebo za nápadně nevýhodných podmínek a že se 
dohodly na celém obsahu, což stvrzují svými podpisy. 

 

 

V Liberci dne  ………………… 
 

V Jablonci nad Nisou dne  ………………… 

STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC Statutární město Jablonec nad Nisou 

  

 

 

……………………………………………… 

 

 

……………………………………………… 
           Tibor Batthyány, 
              primátor                                                         

 

 

                Ing. Petr Beitl, 
                   primátor 

 

 

 

 

 




























