
 

 

V Liberci dne 26. června 2015 

 

 

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

které se koná ve  č t v r t e k  dne 2. července 2015 od 15.00 hodin 
v zasedací místnosti č. 11 - přízemí budovy radnice  

 

1. Zahájení, schválení pořadu jednání 

2. Diskuse občanů 

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

4. Bod č. 26 - 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 

5. Bod č. 40 - Věcný záměr projektu GreenNet 

6. Bod č. 42 - Návrh správní rady Ekofondu na rozdělení dotací z Ekofondu pro rok 2015 

7. Bod č. 47 - Schválení změny stanov společnosti Sportovní areál Ještěd, a.s. 

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

9.  Bod č. 50 - Informace, dotazy a podněty zastupitelů 
I. Informace – Plnění usnesení rady města za měsíc květen 2015 

II. Informace – Plán činnosti finančního výboru zastupitelstva města Liberec na II. pololetí 
2015 

III. Informace – O provedených změnách – přesunech v rozpočtu statutárního města Liberec 
od 1. 4. 2015 do 31. 5. 2015 schválených vedoucím odboru ekonomiky 

IV. Informace – Výkup nemovitostí – areál fotbalového stadionu – od TJ Sokol Doubí o. s. 
V. Informace – Informace o činnosti výboru pro školství, východu a vzdělávání za období 

leden až červen 2015 
VI. Informace – Informace o činnosti kontrolního výboru za I. a II. Q. 2015 

VII. Informace – Pracovní postup pro kontroly prováděné kontrolním výborem 
Zastupitelstva města Liberec 

VIII. Informace – Předběžná alokace v operačních programech IROP, OPZ a OPD pro 
Integrovaný plán rozvoje území Liberec – Jablonec nad Nisou 

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

Tibor Batthyány, v. r. 
Primátor statutárního města Liberec  

 

Statutární město Liberec 



 2

 


