
 

 

 

V Liberci dne 26. srpna 2015 

 

 

P O Z V Á N K A 
na 7. řádné zasedání Zastupitelstva města Liberec,  

které se koná ve  č t v r t e k  dne 3. září 2015 od 15.00 hodin 
v zasedací místnosti č. 11 - přízemí budovy radnice  

 

1. Zahájení, schválení pořadu jednání 

2. Diskuse občanů 

3. Majetkoprávní operace – záměr prodeje pozemků 

4. Majetkoprávní operace – výkup pozemků od ČR - ÚZSVM 

5. Majetkoprávní operace – budoucí prodej pozemku 

6. Majetkoprávní operace – záměr výkupu pozemku 

7. Majetkoprávní operace – změna unesení – směna pozemků s Lesy ČR, s. p. 

8. Majetkoprávní operace – směna pozemků 

9. Schválení Závěrečné zprávy o postupu realizace Integrovaného plánu rozvoje města Liberec – 
zóna „Lidové sady“ 

10. Dodatek č. 1 ke Smlouvě o partnerství na projektu „Sportovní centrum pro mládež v areálu ZŠ 
Vrchlického a Sokolovská“  

11. Dodatek č. 1. ke Smlouvě o poskytnutí dotace na projekt „Volnočasové plochy Liberec I“ 

12. Smlouva o zřízení věcného břemene – služebnosti – Bánskobystrická – Kubelíkova, zřízení 
přechodu pro pěší a chodníku 

13. Návrh na přidělení dotací z Ekofondu pro rok 2015 

14. Návrh na nepřidělení dotace z Ekofondu – projekt č. 11 - žadatele Recyklohraní, o.p.s. – 
Recyklace hrou – výjezdní program pro školy 

15. Návrh na nepřidělení dotace z Ekofondu – projekt č. 15 – žadatele Lidi pro Liberec – 
revitalizace Sherwoodského lesíku 

16. Návrh na přidělení dotace z Ekofondu pro rok 2015 – projekt č. 33 – žadatel MŠ Malinek, 
Liberec, Kaplického 386, p. o. – Zeleň pro děti 

17. Návrh na přidělení dotace z Ekofondu pro rok 2015 – projekt č. 26 – žadatel Čmelák – 
Společnost přátel přírody, Obnova zanedbaných nebo nevyužívaných pozemků ve vlastnictví 
města Liberce 

18. Návrh na přidělení dotace z Ekofondu pro rok 2015 – projekt č. 29 – žadatele MŠ Klubíčko – 
Vrbové hrátky 

19. Aktualizace majetkových příloh ke zřizovacím listinám školských příspěvkových organizací  

20. Aktualizace majetkových příloh ke zřizovacím listinám kulturních příspěvkových organizací  

 

Statutární město Liberec 



 2

21. Aktualizace majetkových příloh ke zřizovacím listinám příspěvkových organizací sociálního a 
zdravotního zaměření  

22. Finanční narovnání vztahu mezi SML a P4 Plaza s.r.o. 

23. Prominutí příslušenství pohledávky ve věci 36 Ex 384/2006 

24. Návrh správní rady Sportovního fondu na přidělení dotací ze Sportovního fondu SML v rámci 
II. výzvy roku 2015 

25. Prodloužení nájemní smlouvy s JEŠTĚDSKOU SPORTOVNÍ, spol. s r.o. o provozování 
Městského plaveckého bazénu 

26. Plnění usnesení zastupitelstva města za II. čtvrtletí roku 2015 

27. Vyřízení podnětů, dotazů a připomínek z 6. řádného zasedání zastupitelstva města konaného 
dne 25. 6. 2015 a přerušeného 6. zasedání zastupitelstva města konaného dne 2. 7. 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  

 


