
 

 

 

V Liberci dne 16. září 2015 

 

 

P O Z V Á N K A 
na 8. řádné zasedání Zastupitelstva města Liberec,  

které se koná ve  č t v r t e k  dne 24. září 2015 od 15.00 hodin 
v zasedací místnosti č. 11 - přízemí budovy radnice  

 

1. Zahájení, schválení pořadu jednání 

2. Diskuse občanů 

3. Aktualizace projektového záměru modernizace KNL 

4. Majetkoprávní operace MO Liberec – Vratislavice nad Nisou 

5. Záměr prodeje pozemků v prostoru Letiště Liberec 

6. Majetkoprávní operace – prodej pozemků 

7. Majetkoprávní operace – záměr prodeje pozemků 

8. Majetkoprávní operace – bezúplatné nabytí nemovitosti od ČR-SPÚ 

9. Majetkoprávní operace – záměr výkupu pozemku 

10. Zpráva o naplňování příjmů a čerpání výdajů rozpočtu SML za období leden – červen 2015 

11. Návrh rozpočtového opatření č. 6A) statutárního města Liberec na rok 2015 

12. Změnové Rozhodnutí o poskytnutí dotace včetně podmínek k rozhodnutí o poskytnutí dotace k 
projektu Vybrané elektronické služby SML a jeho organizací (CZ.1.06/2.1.00/22.09453) 

13. Návrh členství SML v nevládní neziskové organizaci CIVINET Česká a Slovenská republika, 
z.s. 

14. Snížení rizik modernizací JSDH města Liberec 

15. Výkup nemovitostí – areál fotbalového stadionu – od TJ Sokol Doubí o. s. 

16. Změna statutu Řídícího výboru a návrh dodatku č. 2 smlouvy o spolupráci při výkonu činností 
souvisejících s přípravou IPRÚ Liberec – Jablonec nad Nisou 

17. Jmenování manažera IPRÚ 

18. Dodatek č. 2 k dotaci na projekt „Varovný systém ochrany před povodněmi v ORP Liberec“ 

19. Delegace zástupce obce na valnou hromadu spol. Teplárna Liberec a.s. 

20. Bezúplatný převod pozemku pod komunikací od Úřadu pro zastupování státu ve věcech 
majetkových na statutární město Liberec 

21. Plánovací smlouva – Bytové domy Horská – SO 02 – Penzion, SO 03 – Zpevněné plochy – 
změna příjezdové komunikace k penzionu 

22. Zadání 82. změny územního plánu města Liberec – prověření vymezení ploch veřejné zeleně 
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23. Zpráva o využití a vyúčtování dotací z Fondu pro podporu a rozvoj vzdělávání SML pro 
rok 2014 

24. Zpráva o využití a vyúčtování dotací z Kulturního fondu statutárního města Liberec za 
rok 2014 

25. Zpráva o využití a vyúčtování dotací z Fondu prevence SML v roce 2014 

26. Zpráva o využití a vyúčtování dotací Fondu zdraví SML za rok 2014 

27. Návrh Správní rady Fondu pro podporu a rozvoj vzdělávání SML na přidělení dotací v 2. kole 
roku 2015 

28. Sloučení ZŠ praktické, Liberec, Gollova 394/4 se ZŠ praktickou a ZŠ speciální, Liberec, Orlí 
140/7, p. o. a stanovení platu ředitelky nástupnické organizace 

29. Finanční narovnání vztahu mezi SML a Michalisem Dzikos 

30. Poskytnutí dotace neziskové organizaci Oblastní charita Liberec na sociální službu Domov 
pokojného stáří – Domov sv. Vavřince ve výši 200.000,- Kč na rok 2015 

31. Podání dotační Žádosti o neinvestiční dotaci na program Úřadu vlády ČR Podpora terénní 
práce pro rok 2016 a schválení povinné spoluúčasti 

32. Návrh na revokaci usnesení č. 15/2014 ze dne 30. ledna 2014 

33. Schválení znění Veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace ze Sportovního fondu SML na 
pravidelnou sportovní činnost mládeže 

34. Návrh správní rady Sportovního fondu na přidělení dotací ze Sportovního fondu statutárního 
města Liberec v rámci II. výzvy roku 2015 

35. Návrh správní rady Sportovního fondu na přidělení a nepřidělení dotací ze Sportovního fondu 
SML v rámci III. výzvy roku 2015 

36. Vyřízení podnětů, dotazů a připomínek z 7. řádného zasedání zastupitelstva města 
ze dne 3. 9. 2015 

37. Informace, dotazy a podněty zastupitelů 

I. Informace - Rozpočtového opatření č. 6 – statutárního města Liberec r. 2015 – zapojení 
dotací 

II. Informace - O provedených změnách – přesunech v rozpočtu statutárního města Liberec 
od 1. 6. 2015 do 31. 8. 2015 schválených vedoucím odboru ekonomiky 

III. Informace - Výsledek administrativní kontroly poskytovatele dotace Regionální rady 
regionu soudržnosti Severovýchod č. LB/1140/EP/A/PRK/02 v rámci projektu Bazén 
Liberec 

IV.  Informace - Plnění usnesení rady města za měsíc srpen roku 2015  
  

 
 
 
 
Účast všech členů zastupitelstva je podle § 83 zákona o obcích povinná. 
 
 
 
 

Tibor Batthyány, v. r. 
Primátor statutárního města Liberec  

 


