
 

 

V Liberci dne 21. ledna 2015 

P O Z V Á N K A 
na 1. řádné zasedání Zastupitelstva města Liberec,  

které se koná ve  č t v r t e k  dne 29. ledna 2015 od 15.00 hodin 
v zasedací místnosti č. 11 - přízemí budovy radnice  

 

 
1. Zahájení, schválení pořadu jednání 
2. Diskuse občanů 
3. Program prevence kriminality na rok 2015 pro město Liberec 
4. Majetkoprávní operace – prodej pozemků 
5. Majetkoprávní operace – bezúplatný převod pozemku 
6. Majetkoprávní operace – výkup a budoucí vykup pozemků – ul. Ptačí 
7. Majetkoprávní operace – budoucí prodej pozemků pro ČEZ 
8. Majetkoprávní operace – záměr prodeje pozemků 
9. Majetkoprávní operace – záměr výkupu pozemků 
10. Majetkoprávní operace – záměr nabytí nemovitosti 
11. Majetkoprávní operace – změna usnesení – ul. Kubelíkova 
12. Prodej vodohospodářských staveb v k. ú. Starý Harcov a Vesec u Liberce SVS, a. s. 
13. Úprava termínu v pravidlech pro poskytnutí finančního příspěvku pro poskytovatele služeb 

v sociální oblasti na období r. 2015 – 2016 v bodu 2.1 
14. Revokace usnesení ZM č. 89/2013 a č. 25/2014 
15. Návrh rozpočtu statutárního města Liberec a řízených organizací na rok 2015 a návrh 

hospodářské činnosti statutárního města Liberec na rok 2015 
16. Dodatek ke směnečnému programu poskytovanému Českou spořitelnou, a. s. 
17. Uzavření dohody o prominutí dluhu a vyrovnání nákladů na znalecký posudek a nákladů 

soudního řízení mezi ČR – Úřadem pro zastupování státu ve věcech majetkových a statutárním 
městem Liberec 

18. Zrušení záměru prodeje společnosti TSML, a. s. 
19. Odpis pohledávek včetně příslušenství nad 20.000,- Kč 
20. Žádost o uzavření dohody o splátkách 
21. Návrh obecně závazné vyhlášky statutárního města Liberec, kterou se stanoví systém 

shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a 
nakládání se stavebním odpadem ve městě Liberci 

22. Vydání 52b. změny Územního plánu města Liberce 
23. Rozhodnutí o dalším postupu v procesu pořízení 71. změny Územního plánu města Liberec 
24. Podání žádosti o dotaci MMR ČR 

„Regenerace sídliště Gagarinova - III. etapa“ 
25. Schválení Dodatku č. 2 ke Smlouvě o poskytnutí dotace na projekt „ZŠ Sokolovská - 

rekonstrukce“ 
26. Schválení Dodatku č. 2 ke Smlouvě o poskytnutí dotace na projekt „Sportovní centrum pro 

mládež v areálu ZŠ Vrchlického a Sokolovská“ 
27. Schválení Dodatku č. 3 ke Smlouvě o poskytnutí dotace k projektu „Administrativní zajištění a 

řízení tematického IPRM“ 
28. Schválení Dodatku č. 6 ke Smlouvě o alokaci prostředků na „IPRM Liberec – Atraktivní a 

kvalitní život v Liberci“ 
29. Schválení Dodatku č. 8 ke Smlouvě o alokaci prostředků na Integrovaný plán rozvoje města 

Liberec – zóna „Lidové sady“ 

 

Statutární město Liberec 



 2

30. Schválení přijetí dotace ze Státního fondu životního prostředí ČR na akci „Rozšíření systému 
odděleného sběru odpadů ve statutárním městě Liberec“ 

31. Přijetí dotace na projekt Varovný systém ochrany před povodněmi v ORP Liberec 
32. Zřízení výboru pro územní plánování 
33. Pověření delegáta na valnou hromadu Společnosti Dopravní podnik měst Liberce a Jablonce 

nad Nisou, a. s. 
34. Jmenování zástupce nositele IPRÚ Liberec – Jablonec nad Nisou v Regionální stálé konferenci 

a Národní stálé konferenci 
35. Schválení zástupce statutárního města Liberec do řídícího výboru projektu „Modernizace 

Krajské nemocnice Liberec“ 
36. Pracovní skupina pro místní Agendu 21 
37. Plnění usnesení zastupitelstva města za IV. čtvrtletí 2014 
38. Vyřízení podnětů, dotazů a připomínek z 1. řádného zasedání zastupitelstva města, které se 

konalo dne 18. 12. 2014 
39. Informace, dotazy a podněty zastupitelů 

 
 

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

Tibor Batthyány, v. r. 
Primátor statutárního města Liberec  

 


