
 

 

 

V Liberci dne 18. února 2015 

 

 

P O Z V Á N K A 
na 2. řádné zasedání Zastupitelstva města Liberec,  

které se koná ve  č t v r t e k  dne 26. února 2015 od 15.00 hodin 
v zasedací místnosti č. 11 - přízemí budovy radnice  

 

 
1. Zahájení, schválení pořadu jednání 
2. Diskuse občanů 
3. Majetkoprávní operace – prodej pozemku 
4. Majetkoprávní operace – Záměr prodeje pozemků 
5. Majetkoprávní operace – bezúplatný převod pozemku 
6. Majetkoprávní operace – změna usnesení – výkup pozemku ul. Kubelíkova 
7. Schválení neinvestiční dotace na výkon státní správy – činnost Jednotného kontaktního místa 

v roce 2015 
8. Přijetí účelové neinvestiční dotace z Ministerstva dopravy ČR na zabezpečení skenování pro 

potřeby aplikace Centrálního registru vozidel 
9. Delegace zástupce obce na Valnou hromadu Teplárny Liberec 
10. Delegace zástupce na Valnou hromadu společnosti Krajská nemocnice Liberec 
11. Odvolání zástupce statutárního města Liberec z revizní komise o. s. „Zachraňme kino Varšava“ 

a jmenování nového zástupce na uvolněnou pozici 
12. Návrh plánu kontrolní činnosti kontrolního výboru na rok 2015 
13. Návrh jednacího řádu kontrolního výboru 
14. Dodatek č. 1 ke Směnečnému programu poskytovanému Českou spořitelnou, a. s. 
15. Prodloužení kontokorentního úvěru do výše 40 mil. Kč u České spořitelny, a. s. – Dodatek č. 5 
16. SVS – záměr budoucího prodeje stavby vodovodního řadu v k. ú. Vesec u Liberce (ul. 

Holubova) 
17. Záměr zřízení Fondu rozvoje statutárního města Liberec 
18. Dodatek č. 1 k plánovací smlouvě č. 19/11/0095 – U Lesíčka 
19. Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti  - Nové řadové domy – Bosenská 
20. Smlouvy o zřízení věcného břemene – služebnosti pro trasu ochranných optotrubek pro 

umístění optických kabelů vybudovaných v rámci stavby „Propojení zájmových bodů T-Mobile 
v Liberci OK“ s Povodím Labe, státním podnikem 

21. Vyúčtování k poskytnutí dotace na podporu recyklace odpadů za rok 2014 
22. Návrh na úpravu Pravidel přidělování dotací z Ekofondu statutárního města Liberec 
23. Ukončení pořizování 77. změny Územního plánu města Liberec 
24. Schválení postupu pořizování nového Územního plánu Liberec 
25. Dotace na rok 2015 na provozní náklady spojené se stravováním žáků základních škol jiných 

zřizovatelů působících na území města Liberec 
26. Úprava Pravidel pro poskytnutí finančního příspěvku pro poskytovatele služeb v sociální oblasti 

na období r. 2015 – 2016 
 

27. Vyřízení podnětů, dotazů a připomínek z 1. řádného zasedání zastupitelstva města, které se 
konalo dne 29. 1. 2015 

 

Statutární město Liberec 



 2

28. Informace, dotazy a podněty zastupitelů 
 
 
 

 
Účast všech členů zastupitelstva je podle § 83 zákona o obcích povinná. 
 
 
 

Tibor Batthyány, v. r. 
Primátor statutárního města Liberec  

 


