
 

 

 

V Liberci dne 9. prosince 2015 
 

 

 

P O Z V Á N K A 
na 11. řádné zasedání Zastupitelstva města Liberec,  

které se koná ve  č t v r t e k  dne 17. prosince 2015 od 15.00 hodin 
v zasedací místnosti č. 11 - přízemí budovy radnice  

 

1. Zahájení, schválení pořadu jednání 

2. Diskuse občanů 

3. Návrh na volbu do funkce přísedících Okresního soudu v Liberci 

4. Majetkoprávní operace – MO Lbc Vratislavice nad Nisou 

5. Majetkoprávní operace – nabytí nemovitosti od ČR-ÚZSVM – ul. Stavební 

6. Zástavní smlouva – Mateřská škola Čtyřlístek 

7. Zápis z kontroly č. 2 „Kontrola zadávání veřejných zakázek od roku 2010 do roku 2014“ 

8. Návrh aktualizace stanov Liberecké IS, a.s. 

9. Návrh rozpočtového opatření č. 9 SML na rok 2015 

10. Návrh rozpočtu SML a řízených organizací na rok 2016 a návrh hospodářské činnosti SML na 
rok 2016 

11. Zřízení Dotačního fondu SML 

12. Pravidla pro poskytování dotací z dílčích fondů Dotačního fondu SML a správní rady dílčích 
fondů Dotačního fondu SML 

13. MO – bezúplatné nabytí pozemků od Státního pozemkového úřadu 

14. MFRB – přijetí daru vodohospodářských staveb v k. ú. Staré Pavlovice 

15. Euroregion Nisa – žádost o úpravu smluvních podmínek 

16. Dodatek č. 25 ke Smlouvě č. 10090149 o závazku veřejné služby - DPMLJ, a.s. 

17. Návrh k pořízení 86. změny územního plánu Liberec – návrhy č. 86/1, 86/2, 86/3,86/4, 86/5, 
86/6, 86/7 

18. Aktualizace harmonogramu pořízení nového územního plánu Liberec 

19. Obecně závazná vyhláška, kterou se vymezují školské obvody spádových základních škol 

20. Záměr reorganizace sítě mateřských škol zřizovaných SML 

21. Upuštění od vymáhání a účetní odpis pohledávek včetně příslušenství 

22. Upuštění od vymáhání a účetní odpis nedobytných pohledávek v celkové částce 796.274 Kč 
s příslušenstvím 
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23. Návrh správní rady Sportovního fondu na přidělení dotace ze Sportovního fondu SML na 
ostatní (další) podporu spolku GRYF, z. s. 

24. Návrh správní rady Sportovního fondu na přidělení dotace ze Sportovního fondu SML na 
ostatní (další) podporu Tělovýchovné jednotě DUKLA Liberec, o. s. 

25. Informace, dotazy a podněty zastupitelů 

I. Informace o převzetí činností spojených se servisem VO a SSZ společností ELTODO-
CITELUM 

II. Plán činnosti finančního výboru Zastupitelstva města Liberec na I. pololetí roku 2016 

III. Plán činnosti výboru pro vzdělávání na I. pololetí roku 2016 
 

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

Tibor Batthyány, v. r. 
primátor statutárního města Liberec  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

UPOZORNĚNÍ: v 17.00 hodin bude 11. řádné zasedání Zastupitelstva města Liberec přerušeno 
z důvodu udělení Čestného občanství města Liberec prof. Ing. Zdeňku Kovářovi, CSc. in memoriam za 
mimořádné zásluhy o rozvoj města. Pokračování zasedání: od 18.00 hodin v zasedací místnosti č. 11 


