
 

 

 

V Liberci dne 18. března 2015 

 

 

P O Z V Á N K A 
na 3. řádné zasedání Zastupitelstva města Liberec,  

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

 

 

1. Zahájení, schválení pořadu jednání 

2. Diskuse občanů 

3. Zřízení Osadního výboru Janův Důl 

4. Návrh na volbu přísedících Okresního soudu v Liberci na funkční období 2015 – 2019 

5. Malý generel modernizace Krajské nemocnice Liberec 

6. Pověření k poskytování služeb obecného hospodářského zájmu pro příspěvkové organizace 
SML v oblasti kultury, zdravotních a sociálních služeb a Pravidla pro poskytování vyrovnávací 
platby za závazek veřejné služby příspěvkovým organizacím SML v oblasti kultury a sociálních 
služeb – provozní příspěvek 

7. Smlouva o poskytnutí dotace Komunitním pracím z rozpočtu SML dle nového režimu 
poskytování dotací 
 

8. Rezignace člena kontrolního výboru Mgr. Jana Berkiho a volba nového člena Jiřího Zavorala 
 

9. Jmenování členů správní rady Ekofondu SML, Fondu prevence SML, Fondu pro partnerskou 
spolupráci SML, Fondu pro podporu a rozvoj vzdělávání SML, Fondu zdraví SML, Kulturního 
fondu SML a Sportovního fondu SML 

10. Úprava „Zásad prodeje nemovitostí“ a „Zásad prodeje pozemků“ 

11. Delegace zástupce obce na valnou hromadu společnosti A.S.A. Liberec s.r.o. 

12. Návrh rozpočtového opatření č. 1A) – DOTACE statutárního města Liberec na rok 2015 

13. Návrh rozpočtového opatření č. 1B) – Peněžní fondy statutárního města Liberec na rok 2015 

14. Návrh rozpočtového opatření č. 1C) statutárního města Liberec na rok 2015 

15. Návrh rozpočtového výhledu statutárního města Liberec a řízených organizací na roky      2015-
2019 

16. Inventarizační zpráva roku 2014 

17. Obecně závazná vyhláška statutárního města Liberec č. 2/2015, kterou se mění Obecně závazná 
vyhláška statutárního města Liberec č. 2/2014, o stanovení veřejně přístupných míst, na kterých 
mohou být provozovány některé sázkové hry a loterie a jiné podobné hry 

18. Záměr na odkoupení a revitalizaci libereckého zámku a přilehlého parku 
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19. Jmenování nového zástupce nositele IPRÚ Liberec – Jablonec nad Nisou v Regionální stálé 
konferenci 

20. Varovný systém ochrany před povodněmi v ORP Liberec – smlouva o zřízení věcného břemene 

21. Schválení Roční zprávy o postupu realizace IPRM Liberec – zóna „Lidové sady“ za rok 2014 

22. Schválení Roční zprávy o postupu realizace IPRM Liberec – Atraktivní a kvalitní život v 
Liberci za rok 2014  

23. Dodatek č. 6 ke Smlouvě o poskytnutí dotace v rámci projektu „Centrum aktivního odpočinku – 
Lidové sady“ 

24. IPRÚ Liberec – Jablonec nad Nisou 
1. Smlouva o spolupráci při výkonu činností souvisejících s přípravou a realizací IPRÚ Liberec 
– Jablonec nad Nisou 
2. Zřízení Řídícího výboru IPRÚ Liberec – Jablonec nad Nisou (složení ŘV, statut ŘV, 
předseda a místopředseda ŘV) 

25. MFBR – přijetí daru části komunikace v k. ú. Staré Pavlovice 

26. Záměr bezúplatného převodu pozemku pod komunikací U plovárny 

27. Smlouva o vypořádání některých práv a povinností souvisejících s realizací stavby „I/35 
Liberec Londýnská, rampa Turnov“ 

28. Pravidla pro posuzování žádostí o prominutí úroků a poplatků z prodlení vzniklých z 
pohledávek z užívání bytů a nebytových prostor v domech s byty ve vlastnictví Statutárního 
města Liberec 

29. Poskytnutí dotace a uzavření veřejnoprávní smlouvy o jejím poskytnutí na realizaci akce 
Festivalové dny dětské knihy v Liberci 

30. Poskytnutí dotace a uzavření veřejnoprávní smlouvy o jejím poskytnutí na realizaci akce 
Ostašovské poutní slavnosti 2015 

31. Vyřízení podnětů, dotazů a připomínek z 2. řádného zasedání zastupitelstva města, které se 
konalo dne 26. 02. 2015 

32. Informace, dotazy a podněty zastupitelů 
 
Účast všech členů zastupitelstva je podle § 83 zákona o obcích povinná. 
 
 
 

Tibor Batthyány, v. r. 
Primátor statutárního města Liberec  

 


