
 

 

 

V Liberci dne 17. června 2015 

 

 

P O Z V Á N K A 
na 6. řádné zasedání Zastupitelstva města Liberec,  

které se koná ve  č t v r t e k  dne 25. června 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 pro Machnín, Karlov a Bedřichovku 

3a. Podklad k projednání tohoto bodu bude dostupný v návaznosti na 4.MRM - Možnosti 
vypořádání sporných bodů vyplývajících ze smlouvy o poskytování služeb, nájmu     
veřejného, slavnostního a speciálního osvětlení a světelného signalizačního zařízení a úpravě 
dalších práv a povinností uzavřené mezi statutárním městem Liberec a společností ELTODO-
CITELUM, s.r.o. - záměr dohody o narovnání mezi statutárním městem Liberec a společností 
ELTODO-CITELUM, s.r.o. 

4. Majetkoprávní operace – výkup pozemku  

5. Majetkoprávní operace – prodej pozemků 

6. Majetkoprávní operace – záměr prodeje pozemku 

7. Majetkoprávní operace – nabytí nemovitosti od ČR-ÚZSVM 

8. Majetkoprávní operace – záměr nabytí nemovitosti od SPÚ 

9. Rozhodnutí o poskytnutí dotace (změna Podmínek rozhodnutí o poskytnutí dotace) – projekt 
IOP 09 „Otevřené město Liberec 

10. Informace o Smlouvě o dílo uzavřené mezi Statutárním městem Liberec a firmou Hold 
Production, s.r.o.  

11. Podklad k projednání tohoto bodu bude dostupný v návaznosti na 4.MRM - Návrh změny 
obecně závazné vyhlášky statutárního města Liberec č. 3/2009 O veřejném pořádku – První 
festivalová, s.r.o. 

12. Delegace zástupce obce na valnou hromadu spol. FinReal Liberec, a.s. 

13. Delegace zástupce obce na valnou hromadu spol. Autocentrum Nord, a.s. 

14. Delegace zástupce na valnou hromadu společnosti Teplárna Liberec, a.s. 

15. Delegace zástupce na valnou hromadu společnosti Krajská nemocnice Liberec, a.s 

16. Závěrečný účet statutárního města Liberec za rok 2014 a účetní závěrka statutárního města 
Liberec za rok 2014  

17. Podklad k projednání tohoto bodu bude dostupný v návaznosti na 4.MRM  - Návrh 
rozpočtového opatření č. 3A) – DOTACE SML na rok 2015 
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18. Podklad k projednání tohoto bodu bude dostupný v návaznosti na 4.MRM  - Návrh 
rozpočtového opatření č. 3B) – FONDY SML na rok 2015 

19. Podklad k projednání tohoto bodu bude dostupný v návaznosti na 4.MRM - Návrh 
rozpočtového opatření č. 3C) SML na rok 2015 

20. Zpráva o naplňování příjmů a čerpání výdajů rozpočtu SML za období leden – duben 2015 

21. Přijetí kontokorentního úvěru ve výši 50 mil. Kč 

22. Návrh Jednacího řádu finančního výboru 

23. Změny v personálním obsazení ve finančním výboru 

24. Spolufinancování ústavní péče a péče poskytované v zařízeních pro děti vyžadující okamžitou 
pomoc za roky 2012 - 2014 

25. Podklad k projednání tohoto bodu bude dostupný v návaznosti na 4.MRM - Záměr zřízení 
Dotačního fondu 

26. Podklad k projednání tohoto bodu bude dostupný v návaznosti na 4.MRM -  Návrh Směrnice 
Zastupitelstva města Liberec č.1/2015, o odměňování neuvolněných členů ZML a členů  
(předsedů) výborů ZML a komisí RML, s účinností od 1.7.2015 

27. Dokumenty systému korporátního řízení projektu Integrovaný systém řízení statutárního města 
Liberec a jeho zřizovaných a zakládaných organizací (CZ.1.04/4.1.01/89.00075) 

28. IPRÚ Liberec- Jablonec nad Nisou 
1. Schválení rozsahu území, strategického zaměření, zpracování návrhové části IPRÚ 
2. Odvolání Ing. M.Vereščáka z pozice manažera IPRÚ 
3. Dodatek č. 1 ke smlouvě o spolupráci při výkonu činností souvisejících s přípravou a 
realizací IPRÚ Liberec - Jablonec nad Nisou 

29. Aktualizace indikativního seznamu projektů IPRM Liberec – Atraktivní a kvalitní život v 
Liberci 

30. Aktualizace složení Řídícího výboru IPRM Liberec – Atraktivní a kvalitní život v Liberci 

31. MFRB – přijetí daru vodohospodářských staveb v k.ú. Staré Pavlovice (ul. Na Mlýnku) 

32. SVS a.s. – nájemní smlouva a záměr budoucího prodeje  vodovod. a kanal. řadů v k.ú. 
Ruprechtice, ul. Na Kopci 

33. Podklad k projednání tohoto bodu bude dostupný v návaznosti na 4.MRM - Návrh 
majetkoprávní operace – záměr výkupu pozemku par. č. 2593/2 v k.ú. Liberec 

34. Plánovací smlouva – Byty Kladenská  

35. Kupní smlouva – Liberec, ul. U Krematoria, Na Perštýně – kanalizace  

36. Kupní smlouva – Liberec, Starý Harcov, ul. Dubový vrch – vodovod 

37. Žádost o uzavření plánovací smlouvy v souvislosti se stavbou Bytové domy Horská - návrh 
řešení 

38. Schválení pokynů pro zpracování nového návrhu územního plánu Liberec 

39. Návrh k pořízení 83. změny územního plánu města Liberec – návrh č. 83/1 a 83/2 

40. Podklad k projednání tohoto bodu bude dostupný v návaznosti na 4.MRM  - Věcný záměr 
projektu GreenNet 

41. Poskytnutí dotace na podporu recyklace odpadů pro rok 2015  

42. Návrh správní rady Ekofondu na rozdělení dotací z Ekofondu pro rok 2015 

43. Dotační program pro poskytnutí finančních prostředků na provozní náklady spojené se 
stravováním žáků ZŠ jiných zřizovatelů, působících na území města Liberec – úprava 
podmínek na období 2016 – 2018 
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44. Poskytnutí dotace a uzavření Dodatku č. 1 k veřejnoprávní smlouvě o jejím poskytnutí na 
realizaci akce Bohemia JazzFest 2015 v Liberci 

45. Poskytnutí dotace na protidrogové služby nízkoprahového kontaktního centra a terénních 
programů pro lidi ohrožené drogou a uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace pro 
poskytovatele Most k naději 

46. Pověření k poskytování protidrogových sociálních služeb terapeutické komunity, poskytnutí 
dotace na ambulantní a pobytové sociální protidrogové služby a uzavření veřejnoprávní 
smlouvy o poskytnutí dotace poskytovatele ADVAITA, z. ú. 

47. Schválení změny stanov společnosti Sportovní areál Ještěd, a.s. 

48. Uzavření Veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu statutárního města Liberec 
JIZERSKÉ o. p. s. 

49. Vyřízení podnětů, dotazů a připomínek z 5. řádného zasedání zastupitelstva města                     
ze dne 28. 05. 2015 

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

Tibor Batthyány, v. r. 
Primátor statutárního města Liberec  

 


