
 

 

 

V Liberci dne 22. dubna 2015 

 

 

P O Z V Á N K A 
na 4. řádné zasedání Zastupitelstva města Liberec,  

které se koná ve  č t v r t e k  dne 30. dubna 2015 od 15.00 hodin 
v zasedací místnosti č. 11 - přízemí budovy radnice  

 

1. Zahájení, schválení pořadu jednání 

2. Diskuse občanů 

3. MO Vratislavice nad Nisou – Majetkoprávní operace – prodej pozemků 

4. Majetkoprávní operace – prodej pozemků 

5. Majetkoprávní operace – Záměr prodeje pozemků 

6. Majetkoprávní operace – bezúplatný převod pozemků 

7. Majetkoprávní operace – změna usnesení – prodloužení lhůty k podpisu kupní smlouvy 

8. Čerpání z Fondu pro opravy a vybavení školských zařízení 

9. Zřízení fondu rozvoje 

10. Forum Liberec s.r.o. – peněžitý dar na podporu pořádání Farmářských trhů v Liberci 

11. Delegace zástupce obce na valnou hromadu spol. DPMLJ, a.s. 

12. Rozhodnutí o poskytnutí dotace (změna podmínek rozhodnutí o poskytnutí dotace) – projekt IOP 
09 „Otevřené město Liberec“, č. projektu: CZ.1.06/2.1.00/09.07305 

13. Návrh rozpočtového opatření č. 2A) – DOTACE SML na rok 2015 

14. Návrh rozpočtového opatření č. 2B) – SML na rok 2015 

15. Výsledky veřejné zakázky  - Poskytnutí revolvingového investičního úvěru za účelem 
předfinancování akcí dotovaných ze zdrojů EU nebo jiných zdrojů v rámci ministerstev ČR 

16. Prodej kanalizačního řadu v k.ú. Starý Harcov, ul. Na Skřivanech – změna usnesení 

17. Záměr výkupu nemovitostí – areál fotbalového stadionu – od TJ Sokol Doubí o.s. 

18. Změna manažera Integrovaného plánu rozvoje města Liberec – zóna „Lidové sady“ a Atraktivní a 
kvalitní život v Liberci 

19. IPRÚ Liberec – Jablonec nad Nisou 
      1.Návrh úpravy statutu ŘV IPRÚ – Liberec – Jablonec nad Nisou 
      2. Návrh úpravy smlouvy o spolupráci při výkonu činností souvisejících s přípravou a realizací 
      IPRÚ Liberec – Jablonec nad Nisou 

20. MFBR – přijetí daru pozemků a staveb v k.ú. Horní Hanychov a následný prodej vodovodního   
a kanalizačního řadu SVS a.s. 
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21. Návrh k pořízení 81. změny územního plánu města Liberec – návrh č. 81/1 

22. Uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu SML na provoz koupaliště  
Vápenka 

23. Poskytnutí dotace a uzavření veřejnoprávní smlouvy o jejím poskytnutí na spolufinancování 
projektu sociálně-právní ochrany dětí „Komplexní odborná ambulantní a terénní pomoc 
ohroženým rodinám s dětmi v Libereckém kraji“ 

24. Poskytnutí dotace a uzavření veřejnoprávní smlouvy o jejím poskytnutí na úhradu části nákladů 
činnosti Oblastního spolku Českého červeného kříže Liberec 

25. Poskytnutí dotace a uzavření veřejnoprávní smlouvy o jejím poskytnutí na úhradu části nákladů 
činnosti Potravinové banky Liberec, o.s. 

26. Žádost spolku „Liberecké fórum“ o odpuštění dluhu 

27. Vyřízení podnětů, dotazů a připomínek z 3. řádného zasedání zastupitelstva města ze dne 
26.3.2015 

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  

 


