
S T A T U T Á R N Í   M Ě S T O 

L I B E R E C  

 

9.  zasedání zastupitelstva města dne: 29. 10. 2015 

Bod pořadu jednání:       

Jmenování nových členů  do Řídicího výboru IPRÚ Liberec  -  Jablonec nad Nisou 
 
Stručný obsah: Vzhledem k rozšíření počtu členů Řídicího výboru IPRÚ Liberec  - Jab-
lonec nad Nisou jsou předkládány ke schválení nominace jednotlivých dotčených sub-
jektů. 

 

 

Zpracoval: Ing. Michaela Putíková  

odbor, oddělení: odbor strategického rozvoje a dotací 

telefon: 485 243 580 

Schválil: vedoucí oddělení       

 vedoucí odboru Ing. Jiří Horák, vedoucí odboru strategického rozvoje a dotací 

Projednáno: radou města dne 20.10.2015  

Poznámka:       

Předkládá: 
 

p. Tibor Batthyány, v.r. 

primátor statutárního města Liberec              

   

Návrh usnesení 

Zastupitelstvo města po projednání       

b e r e   n a   v ě d o m í     
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• rezignaci Ing. Ivy Hübnerové z Krajské hospodářské komory Liberec, členky Řídicího 
výboru IPRÚ Liberec – Jablonec nad Nisou 

 

j m e n u j e  

a) pana Ludvíka Lavičku, provozně technického ředitele Dopravního podniku měst Li-
berce a Jablonce n. N. do funkce člena Řídicího výboru Integrovaného plánu rozvoje 
území Liberec – Jablonec nad Nisou, jako zástupce Dopravního podniku měst Liberec-
Jablonec n. N., a.s.  

b) Ing. Lubomíra Záleského, vedoucího oddělení trhu práce Úřadu práce Liberec, do 
funkce člena Řídicího výboru Integrovaného plánu rozvoje území Liberec – Jablonec 
nad Nisou, jako zástupce Úřadu práce Liberec,  

c) Ing. Jaroslava Koptu, místopředsedu představenstva Krajské hospodářské komory Li-
berec, do funkce člena Řídicího výboru Integrovaného plánu rozvoje území Liberec – 
Jablonec nad Nisou, jako zástupce Krajské hospodářské komory Liberec. 
 

a  u k l á d á  

 

Mgr. Janu Korytářovi, náměstkovi primátora, zajistit jmenování nových členů v souladu s přijatým 
usnesením. 

T: neprodleně 
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Důvodová zpráva: 
 
Vzhledem k rozšíření počtu členů Řídicího výboru IPRÚ Liberec  - Jablonec nad Nisou 
jsou předkládány ke schválení nominace jednotlivých dotčených subjektů. 
 
Na jednání zastupitelstva STATUTÁRNÍHO MĚSTA LIBEREC dne 24. 9. 2015 byla odsou-
hlasena změna statutu Řídicího výboru IPRÚ Liberec – Jablonec nad Nisou (č. usnesení 
230/2015), jehož součástí bylo navýšení počtu členů z 13 na 17. V souvislosti s touto změnou 
byly s žádostí o nominace osloveny také Dopravní podnik měst Liberce a Jablonce nad Nisou 
a Úřad práce v Liberci, o nominaci byla požádána také Krajská hospodářská komora.  
 
Oslovenými institucemi byli nominováni tito zástupci: 
 

• jako zástupce Dopravního podniku měst Liberce a Jablonce n. N., a.s. byl nominován 
pan Ludvík Lavička, provozně technický ředitel Dopravního podniku měst Liberce a 
Jablonce n. N., 

• jako zástupce Úřadu práce Liberec byl nominován Ing. Lubomír Záleský, vedoucí od-
dělení trhu práce Úřadu práce Liberec 

• jako zástupce Krajské hospodářské komory byl nominován Ing. Jaroslav Kopta, mís-
topředseda představenstva Krajské hospodářské komory Liberec, který v Řídicím vý-
boru nahradí Ing. Ivu Hübnerovou, která na tuto funkci rezignovala. 

 


