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Z Á P I S  

Z  9. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA 

MĚSTA LIBEREC, 

 KONANÉHO DNE  26. 11. 2015 V ZASEDACÍ MÍSTNOSTI Č. 11 

 

 

Náhradní 9. zasedání ZM ze dne 29. 10. 2015, které se 
konalo 26. 11. 2015 
T. Batthyány 

Ještě jednou poprosím, vážené zastupitelky a zastupitelé, o prezentaci do systému, abychom 
v krátkosti ukončili 9. náhradní zasedání zastupitelstva z podnětu paní kolegyně Skřivánkové, pak by 
byla 10 minut pauza a došli jsme k 10. řádnému zasedání zastupitelstva města.  

Tak, hezké odpoledne dámy a pánové, vítám vás na 9. náhradním zasedání zastupitelstva města, 
řádné 9. zasedání dne 30. 10. muselo být z důvodu neusnášeníschopnosti ukončeno. Konstatuji, že je 
nás přítomno 26, což je nadpoloviční většina a jsme usnášeníschopní, z dnešního zasedání se omlouvá 
pan kolega Václavík, Gábor, paní kolegyně Machartová, pan kolega Čmuchálek a Zámečník a pan 
kolega Baxa. Dovolím si všechny přítomné upozornit na to, že z dnešního zasedání je opět pořizován 
digitální obrazový a zvukový záznam, který je živě přenášen na webu města. Jenom zopakuji, že 
zapisovatelkou 9. zasedání zastupitelstva byla na minulém zasedání ustanovena Iva Pourová, vedoucí 
organizačního oddělení a ověřovateli zápisu jsou paní kolegyně Lysáková a paní kolegyně Pavlová.  

A máme zde ještě na tomto náhradním zasedání zastupitelstva města milou povinnost přivítat tady 
novou zastupitelku paní Lenku Kadlecovou, protože dne 31. srpna 2015 jsem převzal rezignaci pana 
kolegy Suchánka z volební strany ČSSD na funkci člena Zastupitelstva města Liberec a dne 8. října 
jsem převzal i rezignaci pana Jana Svatoše rovněž na zastupitele města Liberec a tímto 9. října 2015 
vznikl mandát náhradníkovi z téže volební strany a tím je již zmiňovaná paní kolegyně Kadlecová. 
Rada města tuto skutečnost projednala na své 18. schůzi dne 20. října, vzala na vědomí rezignaci pana 
Suchánka, vzala na vědomí rovněž rezignaci pana Jana Svatoše na funkci člena zastupitelstva a zprávu 
odboru správního a živnostenského MML o tom, že paní Lenka Kadlecová splňuje ke dni 9. října 2015 
podmínky volitelnosti dle zákona.  

Nyní přistoupíme ke složení slibu člena zastupitelstva, já bych poprosil paní kolegyni Kadlecovou, 
s technickou paní kolegyně Absolonová. 

MUDr. Absolonová 
(Technická) Situace už se trošku zlepšila, protože já jsem chtěla říct, že tady to vypadá spíš na 

volnou zábavu než na to, že začalo zastupitelstvo, tak jsem chtěla kolegy a i úředníky teda poprosit o 
trošku klidnější atmosféru.  

T. Batthyány 
Děkuji pořádkové službě a nyní se vrátíme k paní kolegyni Kadlecové. Podle ustanovení § 69 

Zákona o obcích přistoupíme ke složení slibu člena zastupitelstva. Poté, co přednesu slib, poprosím 
paní magistru Lenku Kadlecovou, aby přistoupila k řečnickému pultu a složila slib pronesením slova 
„slibuji“ a potvrdila jej svým podpisem na archu, umístěném vedle pultu. A nyní žádám přítomné, aby 
povstali.  
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„Slibuji věrnost České republice, slibuji na svou čest a svědomí, že svou funkci budu vykonávat 
svědomitě v zájmu města a jeho občanů a řídit se ústavou a zákony České republiky“. 

Mgr. Kadlecová 
Slibuji. 

T. Batthyány 
Děkuji, a nyní budeme pokračovat. 

K bodu č. 39 
Informace, dotazy a podněty zastupitelů 

T. Batthyány 
Program náhradního zasedání vyplývá z programu řádného zasedání a neprojednaných bodů, 

k projednání tedy zbývá bod č. 39, informace, dotazy a podněty zastupitelů. Vaše dotazy, které jsme 
zaznamenali 12. 11., byste měli mít před sebou a pokud není ze strany diskutujících žádná připomínka 
nebo doplnění textu, budou součástí bodu č. 39. Takže pokračuji v bodě č. 39. Pokud není nikdo 
přihlášen do diskuze k tomuto bodu, já diskuzi ukončuji, nikdo se nechce přihlásit do diskuze, takže já 
vám děkuji za účast na náhradním 9. zasedání Zastupitelstva města Liberec a toto zasedání ukončuji. 
Děkuji. A nyní vyhlašuji 10 minut pauzu z technických důvodů a přípravy organizačního oddělení na 
řádné 10. zasedání zastupitelstva města. Děkuji. 

 
Pan primátor ukončil zasedání zastupitelstva města ve 14.55 hodin. 

 

V Liberci dne 30. listopadu 2015 

 
Zapisovatelka: Iva Pourová, v. r. 
 
(přepis: K. Břachová, P. Hušková, I. Hýsková, I. Lišková) 
 
 
Ověřovatelé: 
 
Mgr. Dana Lysáková, v. r. 
 
 
 
 
Ing. Marie Pavlová, v. r. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Mgr. Jan Korytář ,  v.  r .  Tibor Batthyány, v.  r.  

náměstek primátora primátor města 
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