
 

 

 

Liberec 22. září 2021  

 

 

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  30. září 2021 od 15:00 hodin 

v zasedací místnosti č. 11 – přízemí budovy radnice  

 

1. Zahájení, schválení pořadu jednání 

2. Diskuze občanů 

3. MO Vratislavice nad Nisou – prodej p. p. č. 1700_3 

4. MO Vratislavice nad Nisou – výkup p. p. č. 2455_5 

5. MO Vratislavice nad Nisou – výkup p. p. č. 2064_3 a 2064_4 – změna usnesení 

6. MO Vratislavice nad Nisou – podání žádosti o výkup p. p. č. 1347, 1348_1 a 1348_10 

7. Majetkoprávní operace – prodej pozemku  

8. Majetkoprávní operace – záměry prodeje pozemků – část 1 

9. Majetkoprávní operace – záměry prodeje pozemků – část 2 

10. Majetkoprávní operace – záměr směny pozemků – Javornická stavební a realitní společnost, s. r. o.  

11. Majetkoprávní operace – výkup byt. jednotky v bud. Vrchlického – Na Valech, Liberec 14 

12. Záměr převodu a pronájmu pozemku pro Zdravotnickou záchrannou službu LK 

13. Nabytí nemovitého majetku v rámci pozůstalostního řízení 

14. Majetkoprávní operace – úplatný převod pozemku p. č. 744, k. ú. Liberec 

15. Majetkoprávní operace – záměr prodeje pozemku v k. ú. Kunratice u Liberce 

16. Návrh rozpočtového opatření č. 8C) změny rozpočtu SML na rok 2021 v kompetenci zastupitelstva města 

17. Návrh aktualizace směrnice 1ZM Rozpočtová pravidla pro statutární město Liberec 

18. Delegace na valnou hromadu společnosti Krajská nemocnice Liberec, a. s. 

19. Zřízení osadního výboru Ruprechtice – Horská 

20. Memorandum o vzájemné spolupráci v rámci "Vypořádání bývalé silnice I/14  

v úseku Klášterní ul. – Zhořelecká ul. a dalších úseků pozemních komunikací" 

21. Zápis z provedené kontrolní akce KV č. 1/2020 "Kontrola plnění usnesení Zastupitelstva města Liberec  

za 1. pololetí 2019" 

 

STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC 



 

22. Zápis z provedené kontrolní akce KV č. 2/2020 "Kontrola plnění usnesení Zastupitelstva města Liberec  

za 2. pololetí 2019" 

23. Zápis z provedené kontrolní akce KV č. 1/2021 "Kontrola plnění usnesení ZML č. 90/2020" 

24. Smlouva o bezúplatném převodu privatizovaného majetku do vlastnictví obce 

25. Protipovodňová opatření na Lužické Nise – Memorandum 

26. Aktualizace majetkových příloh ke zřizovací listině TSML, p. o. 

27. Plánovací smlouva – Agrotechnology Park, Hellerova 

28. Poskytnutí dotace Oblastnímu spolku Českého červeného kříže Liberec a uzavření veřejnoprávní smlouvy  

29. Poskytnutí dotace z rozpočtu statutárního města Liberec na Festival dětského čtenářství 

30. Prodloužení termínu realizace projektu již poskytnuté dotace z Fondu kultury a cestovního ruchu –  

ATELIÉR TUBA, z. ú. 

31. Obecně závazná vyhláška o regulaci provozování hazardních her na území SML – aktualizace 2021 

32. Vyřízení podnětů, dotazů a připomínek ze 7. řádného zasedání zastupitelstva města – 2. 9. 2021 

33. Informace, dotazy a podněty zastupitelů 

201. Rozpočtové opatření č. 8B) zařazení dotací do rozpočtu SML v roce 2021 v kompetenci rady města 

202. Informace o naplňování příjmů a výdajů města včetně aktuální zadluženosti – leden až srpen 2021 

203. Informace o stavu pořízení nového územního plánu Liberec 

204. Dotační příspěvek obyvatelům ulice Březnická na dobudování dešťové kanalizace 

205. Odborný odhad kompenzace v drážní a veřejné linkové dopravě pro rok 2022 

206. Zpětvzetí výpovědi smlouvy o nájmu mezi SML a JSS 

207. Informace o plnění plánu kontrol KV za rok 2020 

208. Informace o činnosti Výboru pro vzdělávání za 1. pololetí 2021 

209. Plán činnosti Výboru pro vzdělávání na 2. pololetí roku 2021 

210. Informace o činnosti výboru pro sociální věci a bezpečnost Zastupitelstva města Liberec  

za I. pololetí roku 2021 

211. Plán činnosti výboru pro sociální věci a bezpečnost Zastupitelstva města Liberec na 2. pololetí roku 2021 

212. Plnění usnesení rady města za měsíce červenec a srpen roku 2021 

 

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

 

 

 

 

 

 

Ing. Jaroslav Zámečník, CSc. v. r. 

primátor statutárního města Liberec  

 


