
 

 

 

V Liberci dne 21. října 2015 
 

 

 

P O Z V Á N K A 
na 9. řádné zasedání Zastupitelstva města Liberec,  

které se koná ve  č t v r t e k  dne 29. října 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 nad Nisou 
4. Schválení dohody o snížení ceny ze systému centrálního zásobování teplem (dále jen SCZT) + 

schválení věcného záměru GreenNet 
5. Zahájení procesu vypsání veřejné zakázky – jednací řízení bez uveřejnění (JŘBÚ) na nákup 

tepelné energie 
6. Majetkoprávní operace – záměr prodeje pozemků 
7. Majetkové operace – prodej pozemků 
8. Majetkoprávní operace – výkup pozemků 
9. Majetkoprávní operace – výkup pozemku – změna usnesení 
10. Majetkoprávní operace – změna usnesení – směna LOKALITA Vesec u Liberce – Ke 

Sportovnímu areálu 
11. Zápis z kontroly č. 1 „Kontrola plnění usnesení Rady města Liberec za II. pololetí rok 2014“ 
12. Delegace zástupce obce na mimořádnou valnou hromadu společnosti Krajská nemocnice 

Liberec, a.s. 
13. Návrh rozpočtového opatření č.7B) SML na rok 2015 
14. Návrh rozpočtového opatření č.7C) SML na rok 2015 
15. Dodatek č. 5 ke Smlouvě o poskytnutí dotace k projektu „Administrativní zajištění a řízení 

tematického IPRM“ 
16. Dodatek č. 10 ke Smlouvě o alokaci prostředků na Integrovaný plán rozvoje města Liberec - 

zóna „Lidové sady“ 
17. Změna manažera Integrovaného plánu rozvoje města Liberec – Regenerace sídliště Rochlice 
18. Jmenování nových členů do Řídicího výboru IPRÚ Liberec – Jablonec nad Nisou 
19. Kupní smlouva na výkup nemovitostí – areál fotbalového stadionu – od TJ Sokol Doubí o.s. 
20. Návrh členství SML v nevládní neziskové organizaci CIVINET Česká a Slovenská republika, 

z.s. 
21. Darovací smlouva – výstavba technické a dopravní infrastruktury Horská – Slunný palouk 
22. Vydání 71. A změny územního plánu města Liberec 
23. Zadání 82. změny územního plánu města Liberec – prověření vymezení ploch veřejné zeleně 
24. Návrh k pořízení 85. změny územního plánu města Liberec – podnět č. 85/1, 85/2, 85/3, 85/4 
25. Podnět k pořízení strategické změny územního plánu města Liberec – 87. změna územního 

plánu města Liberec – tramvajová trať do Rochlice 
26. Návrh na udělení čestného občanství města v letech 2015 a 2016 medaile města v roce 2016 
27. Návrh na uzavření dohody o splátkách se lhůtou splatnosti nad 18 měsíců 
28. Poskytnutí dotace pro obecně prospěšnou společnost Hospicová péče sv. Zdislavy ve výši 

246.250,- Kč 

 

Statutární město Liberec 



 

29. Změny v personálním obsazení výboru pro školství, výchovu a vzdělávání 
30. Změna statutu a názvu výboru pro školství, výchovu a vzdělávání 
31. Návrh správní rady Fondu zdraví SML na přidělení dotace z Fondu zdraví SML v rámci 

II. výzvy roku 2015 
32. Návrh správní rady Sportovního fondu na přidělení dotace ze Sportovního fondu SML na 

ostatní (další) podporu sportu PSK oddíl ledního hokeje Liberec 
33. Návrh správní rady Sportovního fondu na nepřidělení dotace ze Sportovního fondu SML na 

ostatní (další) podporu sportu Petře Hynčicové 
34. Návrh správní rady Sportovního fondu na přidělení dotace ze Sportovního fondu SML na 

ostatní (další) podporu sportu spolku Aerobic Liberec o.s. 
35. Návrh správní rady Sportovního fondu na přidělení dotace ze Sportovního fondu SML na 

ostatní (další) podporu sportu Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska, Sboru dobrovolných 
hasičů Růžodol  

36. Návrh správní rady Sportovního fondu na přidělení dotace ze Sportovního fondu SML na 
ostatní (další) podporu sportu Volejbalovému klubu Dukla Liberec  

37. Plnění usnesení zastupitelstva města III. čtvrtletí roku 2015  
38. Vyřízení podnětů, dotazů a připomínek z 8. řádného zasedání zastupitelstva města ze dne 

24. 9. 2015 
39. Informace, dotazy a podněty zastupitelů 

I. Informace - Návrh rozpočtového opatření č. 7A) – DOTACE SML na rok 2015 
II. Informace – Výsledek administrativní kontroly Ex-post poskytovatele dotace Regionální 

rady regionu soudržnosti Severovýchod v rámci projektu „Parky Lidové sady II.“ 
III. Informace – Modernizace tramvajové tratě Rumunská - Palachova - Šaldovo náměstí 
IV.  Informace - Klíč k vyhodnocení žádostí o individuální dotaci z rozpočtu SML 
V. Informace – Zpráva z kontroly činností v privatizovaných, vypůjčených a pronajatých 

nemovitostech za účelem poskytování sociálních služeb v roce 2015 
VI. Informace – Zpráva z kontroly činností v privatizovaných v nemovitostech za účelem 

poskytování služeb v oblasti výchovy a vzdělávání 
VII. Informace – Dílčí analýzy sociálních služeb na území SML 

VIII. Informace – Systemizace spolufinancování výdajů spojených s provozem ZŠ, 
zřizovaných SML 

IX. Informace – Personální stav SR Fondu zdraví SML 
X. Informace – Zpráva o činnosti Výboru pro rozvoj a územní plánování za období únor – 

září 2015 
XI. Informace – Plnění usnesení rady města za měsíc září roku 2015 

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

Tibor Batthyány, v. r. 
primátor statutárního města Liberec  

 


