
        Městský úřad Libčice nad Vltavou 

        Nám. Svobody 90 

        252 66 Libčice nad Vltavou 

 

        k rukám Radě města 

 

V Libčicích nad Vltavou 22. srpna 2015. 

 

 

Věc : Námitka k zápisu ze ZM č.5 - znění usnesení ZM č. 10/5-2015 

 

Zastupitelstvo města se na svém posledním jednání shodlo na tomto usnesení :  

 

„Usnesení č. 10/5-2015 z 5. zasedání zastupitelstva města Libčice nad Vltavou konaného dne 

29. 7. 2015 
Zastupitelstvo města souhlasí s vytvořením pracovní skupiny pro připomínkování a přípravu 

veřejného projednání Strategického plánu města Libčice nad Vltavou. Pracovní skupinu budou 

tvořit zástupci všech volebních subjektů a na základě veřejné výzvy i zástupci společenských a 

sportovních organizací, podnikatelských subjektů a veřejnosti. Zveřejnění výzvy k účasti v pracovní 

skupině zajistí městský úřad na webových stránkách města do 20. 8. 2015. Sestavení skupiny bude 

uskutečněno do 15. 9. 2015“ 

 

V zápise ze zasedání zastupitelstva č. 5 je však chybně uvedeno pouze původní znění usnesení, 

které však bylo na návrh navrhovatelů a po diskusi s ostatními zastupiteli na jednání doplněno o 

část konkretizující termín plnění usnesení následovně:  

„….do 20. 8. 2015. Sestavení skupiny bude uskutečněno do 15. 9. 2015. „ 

A tato podoba usnesení byla zastupiteli odsouhlasena. Správný text usnesení je uveden ve 

zveřejněných usneseních ze ZM č. 5-2015.  

 

Navrhujeme tímto, aby Rada města neodkladně zajistila opravu usnesení č. 10/5-2015 a 

zveřejnila opravu zápisu ze ZM č. 5 - 2015 na webových stránkách. Vzhledem k faktu, že se jedná o 

zřejmou nesprávnost a chybu zapisovatele, která je zřetelná z nesouladu zápisu ze zastupitelstva 

s textem samostatně zveřejněných schválených usnesení, domníváme se, že lze opravu provést hned 

a není nutné čekat na schválení námitky zastupitelstvem. 

 

Zastupitelé za Libčický občanský spolek LOS 

Tereza Nehasilová 

Petra Pelešková 

Ilona Ptáčková 

Luboš Harazin 

 

 

 

 

Na vědomí (prostřednictvím e-mailu): 

Hannah Bartíková 

Ing. Eduard Hromada 

Tomáš Hykeš 

Ing. Ilona Chrtová 

JUDr. Jiřina Lužová 

Bc. Jiří Sochor 

 


