
 

 

 

V Liberci dne 20. května 2015 

 

 

P O Z V Á N K A 
na 5. řádné zasedání Zastupitelstva města Liberec,  

které se koná ve  č t v r t e k  dne 28. května 2015 od 15.00 hodin 
v zasedací místnosti č. 11 - přízemí budovy radnice  

 

1. Zahájení, schválení pořadu jednání 
2. Diskuse občanů 
3. Majetkoprávní operace – MO Liberec Vratislavice n. N.  
4. Majetkoprávní operace – záměr prodeje pozemků  
5. Přehled plánovaných nezbytných oprav MŠ a ZŠ v roce 2015  
6. Majetkoprávní operace – prodej pozemků 
7. Majetkoprávní operace – výkup pozemků 
8. Majetkoprávní operace – směna pozemků 
9. Majetkoprávní operace – nabytí nemovitosti bezúplatným převodem 
10. Vzorové veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace 
11. Návrh správní rady Kulturního fondu SML na přidělení dotací z kulturního fondu 
  v rámci I. výzvy roku 2015 
12. Návrh správní rady Sportovního fondu na přidělení dotací ze Sportovního fondu SML 
 v rámci I. výzvy roku 2015 
13. Návrh správní rady Fondu pro partnerskou spolupráci SML na přidělení dotací z Fondu 
  pro partnerskou spolupráci SML v rámci I. výzvy roku 2015 
14. Návrh správní rady Fondu zdraví SML na přidělení dotací z Fondu zdraví SML v rámci 
 I. výzvy roku 2015 
15. Návrh správní rady Fondu prevence SML na přidělení dotací z Fondu prevence SML 
  v rámci I. výzvy roku 2015 
16. Návrh správní rady Fondu pro podporu a rozvoj vzdělávání SML na přidělení dotací  
 v 1. kole roku 2015 
17. Úprava Pravidel Fondu pro podporu a rozvoj vzdělávání (FPRV)  
18. Návrh Řídící pracovní skupiny pro Komunitní plánování služeb v sociální oblasti 

  v regionu Liberec na přidělení finančních příspěvků pro poskytovatele služeb  
  v sociální oblasti z rozpočtu SML na rok 2015 

19. Poskytnutí dotace a uzavření veřejnoprávní smlouvy o jejím poskytnutí na provoz šesti 
  poboček Krajské vědecké knihovny v Liberci v roce 2015 
20. Poskytnutí dotace a uzavření veřejnoprávní smlouvy o jejím poskytnutí na nákup 
   knihovního fondu Krajské vědecké knihovny v Liberci v roce 2015 
21. Poskytnutí dotace a uzavření veřejnoprávní smlouvy o jejím poskytnutí na realizaci 
akce  Bohemia JazzFest 2015 v Liberci 
22. Poskytnutí dotace a uzavření veřejnoprávní smlouvy o jejím poskytnutí na provoz 
  společnosti Spacium, o.p.s. 
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23. Poskytnutí dotace a uzavření veřejnoprávní smlouvy o jejím poskytnutí na účast  
  libereckého pěveckého sboru Severáček v mezinárodní soutěži v Řecké Preveze v roce 
  2015 
24. MFRB – přijetí daru pozemků a staveb v k.ú. Horní Hanychov a následný prodej  
  vodovodního a kanalizačního řadu SVS a.s.  
25. Schválení Dodatku č. 9 ke Smlouvě o alokaci prostředků na IPRM Liberec – zóna 
  „Lidové sady“ 
26. Schválení dodatku č. 4 ke Smlouvě o poskytnutí dotace k projektu „Administrativní 
  zajištění a řízení tematického IPRM“ 
27. Schválení dodatku č. 7 ke Smlouvě o alokaci prostředků na IPRM Liberec – Atraktivní 
  a kvalitní život v Liberci“ 
28. Schválení Dodatku č. 3 ke Smlouvě o poskytnutí dotace v rámci projektu Bazén Liberec
  
29. Podání žádosti o bezúplatný převod pozemků z vlastnictví ČR a ve správě Státního 
 pozemkového úřadu na SML 
30. Dodatek č. 1 k dotaci na Varovný systém 
31. Darovací smlouva – Valašská ulice  
32. Dohoda o úhradě újmy a o vypořádání časově rozlišeného nájemného  
33. Delegace zástupce obce na valnou hromadu Severočeské vodárenské společnosti a.s. 

      34. Plnění usnesení zastupitelstva města za I. čtvrtletí 2015 
35. Vyřízení podnětů, dotazů a připomínek ze 4. řádného zasedání zastupitelstva města 
  ze dne 30. 04. 2015 
36. Informace, dotazy a podněty zastupitelů 
 
 
 
 
Účast všech členů zastupitelstva je podle § 83 zákona o obcích povinná. 
 
 
 
 
 
 

Tibor Batthyány, v. r. 
Primátor statutárního města Liberec  

 


