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Klub zastupitelů Starostové pro Liberecký kraj 

Návrh k projednání na 2. zasedání zastupitelstva města dne 26.2.2015 

1.  Bod  pořadu   jednání  

Zřízení výborů Zastupitelstva města Liberec 

2.  Zpracoval  za  klub  zastupitelů SLK  

Michal Hron, 

3.  Projednáno  v  Radě města  Liberec  

.............................................. 

4.  Předkládá  

Jan Berki, předseda klubu zastupitelů SLK 

5.  Návrh  usnesení  

Zastupitelstvo města po projednání 

1) z ř i z u j e 

s účinností od 1. března 2015 

a) výbor pro sport a tělovýchovu, 

b) výbor pro kulturu a cestovní ruch, 

c) výbor pro sociální věci a zdravotnictví, 

d) výbor pro dopravu a veřejný pořádek; 

2) schvaluje  

a) statut výboru pro sport a tělovýchovu uvedený v příloze č. 1, 

b) statut výboru pro kulturu a cestovní ruch uvedený v příloze č. 2, 

c) statut výboru pro sociální věci a zdravotnictví uvedený v příloze č. 3, 

d) statut výboru pro dopravu a veřejný pořádek uvedený v příloze č. 4; 

3) s t a n o v u j e 

počet členů každého výboru 11 (jedenáct); 

4) v o l í 

předsedu a členy jednotlivých výborů takto: 

a) výbor pro sport a tělovýchovu 

........................ předseda, 

........................ člen; 

b) výbor pro kulturu a cestovní ruch 

........................ předseda, 

........................ člen; 
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c) výbor pro sociální věci a zdravotnictví 

........................ předseda, 

........................ člen; 

d) výbor pro dopravu a veřejný pořádek 

........................ předseda, 

........................ člen; 

5) u k l á d á 

a) Tiboru  Batthyánymu,  primátorovi  města,  zajistit  vystavení  jmenovacích  listin  zvolených 
předsedů a členů výborů Zastupitelstva města Liberec; 

b) Ing. Jindřichu  Fadrhoncovi,  tajemníkovi  MML,  zajistit  jmenování  tajemníků  jednotlivých 
výborů Zastupitelstva města Liberec. 

  Termín: neprodleně 
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Důvodová zpráva 

Zastupitelstvo může podle § 117 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (dále jen „zákon“) zřizovat 
jako své  iniciativní a kontrolní orgány výbory. Zastupitelstvo zřídilo na svém  jednání dne 18.12.2014 
čtyři výbory. Dva povinné dle § 117 odst. 2 zákona (výbor finanční a výbor kontrolní) a dva dle § 117 
odst. 1 zákona (výbor pro školství výchovu a vzdělávání a výbor pro rozvoj a územní plánování). 

Zastupitelstvu města se předkládá návrh na zřízení dalších čtyř výborů zastupitelstva: 

a) výbor pro sport a tělovýchovu, 

b) výbor pro kulturu a cestovní ruch, 

c) výbor pro sociální věci a zdravotnictví, 

d) výbor pro dopravu a veřejný pořádek. 

Základním důvodem zřízení dalších  čtyř výborů  je pokrýt beze zbytku všechny oblasti správy města 
spadající  do  výkonu  samostatné  působnosti  a  do  kompetencí  zastupitelstva  města  stanovených 
zejména  v  § 84  odst. 2  a  v  § 85  zákona.  V současné  době  se  zastupitelé  podílejí  na  výkonu  svých 
kompetencí  převážně  až  při  jednání  zastupitelstva  s tím,  že  návrhy  usnesení  a  podklady  se  k nim 
dostávají  pouhý  týden  před  vlastním  jednáním.  Nemají  tak  prakticky možnost  předložené  návrhy 
předem projednat s předkladateli a vzájemně mezi sebou. Přitom výbory  jsou ze zákona k takovému 
projednání navrhovaných usnesení předurčeny.  

Kromě projednávání návrhů pro zastupitelstvo se výbory mohou zabývat připravovanými projekty a 
budoucími návrhy pro zastupitelstvo již ve fázi záměru nebo ve fázi analýzy a posuzování případných 
variant.  Vedení  města  by  tím  získalo  řadu  podnětů  a  zejména  širší  spektrum  názorů,  které  by 
připravovanému návrhu přidalo na kvalitě a následně i větší podpoře v zastupitelstvu. 

Neméně důležitým důvodem zřízení dalších čtyř výborů je, že se celkový počet členů výborů zvýší ze 
44  na  88.  Bude‐li  dodržena  zásada,  že  členství  jednoho  zastupitele  ve  více  než  jednom  výboru  je 
výjimečné  a  že  uvolnění  členové  zastupitelstva  (primátor  a  náměstkové)  do  výborů  nekandidují, 
potom pro práci ve výborech bude k dispozici až 54 míst pro zvolené náhradníky členů zastupitelstva a 
občany, kteří členy zastupitelstva ani jejich náhradníky nejsou. Připočteme‐li k tomu, že se ve statutu 
výboru stanoví možnost volného přístupu na jednání výboru, vznikne velký a jistě prospěšný prostor 
pro zapojení veřejnosti do rozhodování o důležitých věcech našeho města. 

Předložené  statuty  výborů  vycházejí  ze  znění  statutů  již  zřízených  výborů,  přičemž  se  jejich  znění 
někde zpřesňují. Co se týče obsahu, byla konkrétněji vymezena činnost výboru, nikoliv však úplným 
výčtem.  V čl. III  odst. 3  statutu  výboru  pro  sport  a  tělovýchovu  se  konkrétně  stanovuje:  „Výbor  je 
oprávněn projednávat a předkládat zastupitelstvu svá stanoviska a návrhy týkající se oblasti sportu a 
tělovýchovy,  a  to  zejména  k návrhům  usnesení  předkládaných  k rozhodnutí  zastupitelstvu, 
připravovaným projektům a dlouhodobým záměrům.“ Neúplnost výčtu je dána uvozujícím „zejména“. 

Znění statutů je v přílohách č. 1 až 4. 



  Příloha č. 1 
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Statut výboru pro sport a tělovýchovu 

I. Zřízení výboru 

Výbor pro sport a  tělovýchovu  (dále  jen „výbor“) byl zřízen usnesením Zastupitelstva města Liberec 
(dále  jen  „zastupitelstvo“)  č.  ..........  ze dne  ..........  v  souladu  s  § 117 odst. 1  a  § 84 odst. 2 písm. l) 
zákona č. 128/2000 Sb., o obcích v platném znění (dále jen „zákon“). 

II. Složení výboru 

1) Členy  výboru  a  předsedu  výboru  volí  a  odvolává  zastupitelstvo  na  základě  návrhů,  které  k 
projednání předkládá kterýkoli člen zastupitelstva. 

2) Předseda  výboru  jmenuje  místopředsedu  výboru,  který  zastupuje  předsedu  v době  jeho 
nepřítomnosti nebo nedosažitelnosti. 

3) Počet členů výboru musí být vždy lichý a stanovuje ho zastupitelstvo. 

4) Tajemníkem  výboru  je  pracovník Magistrátu města  Liberec  (dále  „MML“).  Tajemníka  výboru 
jmenuje do jeho funkce tajemník MML. 

III. Postavení a činnost výboru 

1) Výbor je iniciativní a kontrolní orgán zastupitelstva v oblasti sportu a tělovýchovy. 

2) Výbor plní úkoly, kterými jej pověří zastupitelstvo, a ze své činnosti odpovídá zastupitelstvu. 

3) Výbor  je oprávněn projednávat a předkládat  zastupitelstvu  svá  stanoviska a návrhy  týkající  se 
oblasti  sportu  a  tělovýchovy,  a  to  zejména  k návrhům  usnesení  předkládaných  k rozhodnutí 
zastupitelstvu, připravovaným projektům a dlouhodobým záměrům. 

4) Výbor se schází pravidelně podle schváleného plánu činnosti, případně podle potřeby. Usnesení 
výboru se vyhotovuje písemně a podepisuje je předseda výboru. 

5) Zasedání výboru  je veřejné. Výbor může v odůvodněných případech hlasováním  rozhodnout o 
vyloučení veřejnosti nebo jednotlivých osob z projednávání konkrétních bodů pořadu jednání.   

6) Tajemník  výboru  zabezpečuje  činnost  výboru  po  stránce  organizační,  technické  a materiální. 
Svolává jednání výboru po předchozím odsouhlasení pořadu jednání předsedou. Připravuje podklady 
pro  jednání  a  zpracovává  zápisy  z  jednání.  Tajemník není  členem  výboru  a nemá  v něm hlasovací 
právo. 

IV. Financování činnosti výboru a odměny členům 

1) Prostředky na činnost výboru se čerpají z rozpočtu statutárního města Liberec. Za hospodaření s 
nimi odpovídá tajemník výboru.  

2) Členu  výboru  může  být  za  práci  ve  výboru  vyplacena  odměna.  Výši  odměny  stanoví 
zastupitelstvo podle § 84 odst. 2 písm. n) a u) zákona a v souladu s prováděcími právními předpisy. 

V. Závěrečná ustanovení 

1) Statut výboru byl schválen usnesením zastupitelstva č. .................... dne 26. února 2015. 

2) Statut výboru nabývá účinnosti ke dni 1. března 2015. 

3) Změny statutu výboru schvaluje zastupitelstvo. 
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Statut výboru pro kulturu a cestovní ruch 

I. Zřízení výboru 

Výbor pro kulturu a cestovní ruch (dále jen „výbor“) byl zřízen usnesením Zastupitelstva města Liberec 
(dále  jen  „zastupitelstvo“)  č.  ..........  ze dne  ..........  v  souladu  s  § 117 odst. 1  a  § 84 odst. 2 písm. l) 
zákona č. 128/2000 Sb., o obcích v platném znění (dále jen „zákon“). 

II. Složení výboru 

1) Členy  výboru  a  předsedu  výboru  volí  a  odvolává  zastupitelstvo  na  základě  návrhů,  které  k 
projednání předkládá kterýkoli člen zastupitelstva. 

2) Předseda  výboru  jmenuje  místopředsedu  výboru,  který  zastupuje  předsedu  v době  jeho 
nepřítomnosti nebo nedosažitelnosti. 

3) Počet členů výboru musí být vždy lichý a stanovuje ho zastupitelstvo. 

4) Tajemníkem  výboru  je  pracovník Magistrátu města  Liberec  (dále  „MML“).  Tajemníka  výboru 
jmenuje do jeho funkce tajemník MML. 

III. Postavení a činnost výboru 

1) Výbor je iniciativní a kontrolní orgán zastupitelstva v oblasti kultury a cestovního ruchu. 

2) Výbor plní úkoly, kterými jej pověří zastupitelstvo, a ze své činnosti odpovídá zastupitelstvu. 

3) Výbor  je oprávněn projednávat a předkládat  zastupitelstvu  svá  stanoviska a návrhy  týkající  se 
oblasti  kultury  a  cestovního  ruchu,  a  to  zejména  k návrhům  usnesení  předkládaných  k rozhodnutí 
zastupitelstvu, připravovaným projektům a dlouhodobým záměrům. 

4) Výbor se schází pravidelně podle schváleného plánu činnosti, případně podle potřeby. Usnesení 
výboru se vyhotovuje písemně a podepisuje je předseda výboru. 

5) Zasedání výboru  je veřejné. Výbor může v odůvodněných případech hlasováním  rozhodnout o 
vyloučení veřejnosti nebo jednotlivých osob z projednávání konkrétních bodů pořadu jednání.   

6) Tajemník  výboru  zabezpečuje  činnost  výboru  po  stránce  organizační,  technické  a materiální. 
Svolává jednání výboru po předchozím odsouhlasení pořadu jednání předsedou. Připravuje podklady 
pro  jednání  a  zpracovává  zápisy  z  jednání.  Tajemník není  členem  výboru  a nemá  v něm hlasovací 
právo. 

IV. Financování činnosti výboru a odměny členům 

1) Prostředky na činnost výboru se čerpají z rozpočtu statutárního města Liberec. Za hospodaření s 
nimi odpovídá tajemník výboru.  

2) Členu  výboru  může  být  za  práci  ve  výboru  vyplacena  odměna.  Výši  odměny  stanoví 
zastupitelstvo podle § 84 odst. 2 písm. n) a u) zákona a v souladu s prováděcími právními předpisy. 

V. Závěrečná ustanovení 

1) Statut výboru byl schválen usnesením zastupitelstva č. .................... dne 26. února 2015. 

2) Statut výboru nabývá účinnosti ke dni 1. března 2015. 

3) Změny statutu výboru schvaluje zastupitelstvo. 
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Statut výboru pro sociální věci a zdravotnictví 

I. Zřízení výboru 

Výbor pro sociální věci a zdravotnictví  (dále  jen „výbor“) byl zřízen usnesením Zastupitelstva města 
Liberec  (dále  jen  „zastupitelstvo“)  č.  ..........  ze dne  ..........  v  souladu  s  § 117  odst. 1  a  § 84 odst. 2 
písm. l) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích v platném znění (dále jen „zákon“). 

II. Složení výboru 

1) Členy  výboru  a  předsedu  výboru  volí  a  odvolává  zastupitelstvo  na  základě  návrhů,  které  k 
projednání předkládá kterýkoli člen zastupitelstva. 

2) Předseda  výboru  jmenuje  místopředsedu  výboru,  který  zastupuje  předsedu  v době  jeho 
nepřítomnosti nebo nedosažitelnosti. 

3) Počet členů výboru musí být vždy lichý a stanovuje ho zastupitelstvo. 

4) Tajemníkem  výboru  je  pracovník Magistrátu města  Liberec  (dále  „MML“).  Tajemníka  výboru 
jmenuje do jeho funkce tajemník MML. 

III. Postavení a činnost výboru 

1) Výbor je iniciativní a kontrolní orgán zastupitelstva v oblasti sociálních věcí a zdravotnictví. 

2) Výbor plní úkoly, kterými jej pověří zastupitelstvo, a ze své činnosti odpovídá zastupitelstvu. 

3) Výbor  je oprávněn projednávat a předkládat  zastupitelstvu  svá  stanoviska a návrhy  týkající  se 
oblasti sociálních věcí a zdravotnictví, a to zejména k návrhům usnesení předkládaných k rozhodnutí 
zastupitelstvu, připravovaným projektům a dlouhodobým záměrům. 

4) Výbor se schází pravidelně podle schváleného plánu činnosti, případně podle potřeby. Usnesení 
výboru se vyhotovuje písemně a podepisuje je předseda výboru. 

5) Zasedání výboru  je veřejné. Výbor může v odůvodněných případech hlasováním  rozhodnout o 
vyloučení veřejnosti nebo jednotlivých osob z projednávání konkrétních bodů pořadu jednání.   

6) Tajemník  výboru  zabezpečuje  činnost  výboru  po  stránce  organizační,  technické  a materiální. 
Svolává jednání výboru po předchozím odsouhlasení pořadu jednání předsedou. Připravuje podklady 
pro  jednání  a  zpracovává  zápisy  z  jednání.  Tajemník není  členem  výboru  a nemá  v něm hlasovací 
právo. 

IV. Financování činnosti výboru a odměny členům 

1) Prostředky na činnost výboru se čerpají z rozpočtu statutárního města Liberec. Za hospodaření s 
nimi odpovídá tajemník výboru.  

2) Členu  výboru  může  být  za  práci  ve  výboru  vyplacena  odměna.  Výši  odměny  stanoví 
zastupitelstvo podle § 84 odst. 2 písm. n) a u) zákona a v souladu s prováděcími právními předpisy. 

V. Závěrečná ustanovení 

1) Statut výboru byl schválen usnesením zastupitelstva č. .................... dne 26. února 2015. 

2) Statut výboru nabývá účinnosti ke dni 1. března 2015. 

3) Změny statutu výboru schvaluje zastupitelstvo. 
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Statut výboru pro dopravu a veřejný pořádek 

I. Zřízení výboru 

Výbor pro dopravu a veřejný pořádek  (dále  jen „výbor“) byl  zřízen usnesením Zastupitelstva města 
Liberec  (dále  jen  „zastupitelstvo“)  č.  ..........  ze dne  ..........  v  souladu  s  § 117  odst. 1  a  § 84 odst. 2 
písm. l) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích v platném znění (dále jen „zákon“). 

II. Složení výboru 

1) Členy  výboru  a  předsedu  výboru  volí  a  odvolává  zastupitelstvo  na  základě  návrhů,  které  k 
projednání předkládá kterýkoli člen zastupitelstva. 

2) Předseda  výboru  jmenuje  místopředsedu  výboru,  který  zastupuje  předsedu  v době  jeho 
nepřítomnosti nebo nedosažitelnosti. 

3) Počet členů výboru musí být vždy lichý a stanovuje ho zastupitelstvo. 

4) Tajemníkem  výboru  je  pracovník Magistrátu města  Liberec  (dále  „MML“).  Tajemníka  výboru 
jmenuje do jeho funkce tajemník MML. 

III. Postavení a činnost výboru 

1) Výbor je iniciativní a kontrolní orgán zastupitelstva v oblasti dopravy a veřejného pořádku. 

2) Výbor plní úkoly, kterými jej pověří zastupitelstvo, a ze své činnosti odpovídá zastupitelstvu. 

3) Výbor  je oprávněn projednávat a předkládat  zastupitelstvu  svá  stanoviska a návrhy  týkající  se 
oblasti dopravy a veřejného pořádku, a to zejména k návrhům usnesení předkládaných k rozhodnutí 
zastupitelstvu, připravovaným projektům a dlouhodobým záměrům. 

4) Výbor se schází pravidelně podle schváleného plánu činnosti, případně podle potřeby. Usnesení 
výboru se vyhotovuje písemně a podepisuje je předseda výboru. 

5) Zasedání výboru  je veřejné. Výbor může v odůvodněných případech hlasováním  rozhodnout o 
vyloučení veřejnosti nebo jednotlivých osob z projednávání konkrétních bodů pořadu jednání.   

6) Tajemník  výboru  zabezpečuje  činnost  výboru  po  stránce  organizační,  technické  a materiální. 
Svolává jednání výboru po předchozím odsouhlasení pořadu jednání předsedou. Připravuje podklady 
pro  jednání  a  zpracovává  zápisy  z  jednání.  Tajemník není  členem  výboru  a nemá  v něm hlasovací 
právo. 

IV. Financování činnosti výboru a odměny členům 

1) Prostředky na činnost výboru se čerpají z rozpočtu statutárního města Liberec. Za hospodaření s 
nimi odpovídá tajemník výboru.  

2) Členu  výboru  může  být  za  práci  ve  výboru  vyplacena  odměna.  Výši  odměny  stanoví 
zastupitelstvo podle § 84 odst. 2 písm. n) a u) zákona a v souladu s prováděcími právními předpisy. 

V. Závěrečná ustanovení 

1) Statut výboru byl schválen usnesením zastupitelstva č. .................... dne 26. února 2015. 

2) Statut výboru nabývá účinnosti ke dni 1. března 2015. 

3) Změny statutu výboru schvaluje zastupitelstvo. 


