
 

 

Liberec 22. června 2022  

P O Z V Á N K A 

na 6. řádné zasedání Zastupitelstva města Liberec,  

které se koná ve  č t v r t e k  30. června 2022 od 15:00 hodin 

v zasedací místnosti č. 11 – přízemí budovy radnice  

1. Zahájení, schválení pořadu jednání 

2. Diskuze občanů 

3. BD LB Tyršova – Převod spoluvlastnických podílů města na bytových domech č. p. 507–513  

(Liberec V – Kristiánov) 

4. BD ZELENÉ ÚDOLÍ – Převod spoluvlastnického podílu města na pozemcích, jejichž součástí jsou budovy  

č. p. 1081–1086 (Liberec VI – Rochlice) 

5. LBD Stadion – Převod spoluvlastnických podílů města na bytových domech č. p. 566–569  

(Liberec VII – Horní Růžodol) a pozemků pod těmito bytovými domy 

6. SBD A+G Stadion – Uzavření dohody o narovnání a smlouvy o smlouvě budoucí o převodu nemovitých věcí 

7. Návrh na způsob mimosoudního vyrovnání mezi SML a Interma BYTY, a. s. 

8. Stanovisko k pohledávkám statutárního města Liberec, odpovídajícím 51 % podílu na příjmech z nájemného 

v bytových domech 1A–1F, spravovaných společností Interma BYTY, akciová společnost 

9. Majetkoprávní operace – záměry prodeje pozemků – část 1 

10. Majetkoprávní operace – záměry prodeje pozemků – část 2 

11. Majetkoprávní operace – záměry prodeje pozemků – část 3 

12. Majetkoprávní operace – záměr směny pozemků, k. ú. Radčice u Krásné Studánky, Starý Harcov 

13. Majetkoprávní operace – záměr nabytí nemovitosti od Lesy České republiky, s. p. – k. ú. Machnín 

14. Majetkoprávní operace – záměr prodeje pozemků a budovy – k. ú. Ruprechtice 

15. Nevyužití předkupního práva – k. ú. Liberec 

16. Majetkoprávní operace – budoucí dar pozemku – výstavba areálu záchranné služby 

17. Majetkoprávní operace – prodej podílu na stav. pozemku k bytové jednotce 

18. Majetkoprávní operace – výkup pozemků v k. ú. Liberec a Rochlice u Liberce 

19. Majetkoprávní operace – směna pozemků (Ing. Plechatý) 

20. Majetkoprávní operace – nabytí nemovitosti od ČR-ÚZSVM – Patriots Liberec, z. s. 

21. Majetkoprávní operace – výkup pozemků v k. ú. Rochlice u Liberce 

22. MO Vratislavice nad Nisou – prodej p. p. č. 2974_4 

23. MO Vratislavice nad Nisou – prodej p. p. č. 3568_1 

24. MO Vratislavice nad Nisou – směna p. p. č. 928_2 (SML) za p. p. č. 931_13, 2874_32, 2874_33 

25. MO Vratislavice nad Nisou – darování a přijetí daru pozemků – mezi SML a LK 

26. Závěrečný účet statutárního města Liberec za rok 2021 a účetní závěrka statutárního města Liberec za rok 2021 

27. Navýšení provozního úvěru za účelem rozpočtového zajištění předfinancování akcí dotovaných ze zdrojů EU 

nebo jiných zdrojů v rámci ministerstev ČR 

28. Návrh rozpočtového opatření č. 6B) změny rozpočtu SML na rok 2022 v kompetenci zastupitelstva města 

29. Návrh na volbu do funkce přísedícího Okresního soudu v Liberci – FT 

30. Osadní výbor Františkov – změna personálního obsazení 

31. Smlouva o společném zadávání "Přestavba propustku v km 159,434 trati Stará Paka – Liberec na podchod" 

32. Návrh na pořízení změny územního plánu zkráceným postupem Z1_A Textilana 

33. Návrh na pořízení změny územního plánu zkráceným postupem Z1_B DOLCEVITA JEŠTĚDSKÁ 

 

STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC 



 

34. Návrh na pořízení změny územního plánu zkráceným postupem Z1_C Záchranka 

35. Podnět na pořízení změny územního plánu zkráceným postupem Z1_L Lanovka na Ještěd 

36. Návrh na pořízení změny územního plánu zkráceným postupem Z1_D rozvoj skiareálu Ještěd 

37. Smlouva o spolupráci – Zásady pro spolupráci s investory –  Zummer Everest, s. r. o. 

38. Revitalizace sídliště Gagarinova, urbanisticko-architektonická studie 

39. Zřízení dílčího Fondu veřejné infrastruktury  

40. Majetkoprávní operace – výkup bytové jednotky Vrchlického – Na Valech, Liberec 14 

41. Návrh na přidělení a nepřidělení dotací z Ekofondu SML pro rok 2022 

42. Návrh na přidělení a nepřidělení dotací z dotačního programu na podporu domovních čistíren odpadních vod 

43. Dodatek č. 1 k plánovací smlouvě – Výstavba 5RD, Horní Hanychov 

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

45. Smlouvy o budoucích smlouvách darovacích – Most a lávka Vratislavice 

46. Plánovací smlouva Viladomy Žitná 

47. Plánovací smlouva – Dostavba tř. 1. máje 

48. Dodatek č. 1 ke smlouvě o poskytnutí dotace na úhradu nákladů na akci "Regenerace sídliště Ruprechtice 

I. etapa"  

49. Aktualizace majetkových příloh ke zřizovacím listinám příspěvkových organizací sociálního a zdravotního 

zaměření 

50. Návrh výboru pro sociální věci a bezpečnost na přidělení dotací z dílčího Fondu zdraví a prevence  

Dotačního fondu SML pro rok 2022 

51. Návrh výboru pro vzdělávání na přidělení dotací z dílčího Fondu vzdělávání Dotačního fondu SML  

pro rok 2022 

52. Memorandum o spolupráci a plán sociálního začleňování Liberec 2022–2027 

53. Poskytnutí dotace z rozpočtu statutárního města Liberec pro Liberecký tenisový klub, z. s.,  

na Svijany Open 2022 

54. Návrh na přidělení dotací z dílčího Sportovního Dotačního fondu SML pro rok 2022 

55. Návrh na udělení dotací z dílčího Fondu kultury a cestovního ruchu Dotačního fondu SML žadatelům  

v roce 2022 

56. Poskytnutí dotace z rozpočtu statutárního města Liberec na činnost poboček Krajské vědecké knihovny  

a na nákup fondu  

57. Poskytnutí dotace z rozpočtu statutárního města Liberec na podporu dětského sboru Severáček 

58. Zápis z kontrolní akce kontrolního výboru č. 2/2021 "Kontrola plnění smluvních vztahů  

s Ještědskou sportovní, spol. s r. o., týkajících se plaveckého stadionu" 

59. Návrh rozpočtového opatření – přesun prostředků na participativní rozpočet z prostředků na akci  

"Park kapitána Jaroše" 

60. Vyřízení podnětů, dotazů a připomínek z 5. řádného zasedání zastupitelstva města – 26. 5. 2022 

61. Informace, dotazy a podněty zastupitelů 

201. Návrh rozpočtového opatření č. 6A) zařazení dotací do rozpočtu SML v roce 2022 v kompetenci rady města 

202. O provedených změnách v rozpisu rozpočtu statutárního města Liberec od 1. 1. 2022 do 31. 5. 2022 

schválených vedoucím odboru ekonomiky 

203. Harmonogram přípravy a zpracování návrhu rozpočtu statutárního města Liberec na rok 2023 

204. Manuál veřejných prostranství – modrozelená infrastruktura 

205. Plnění usnesení rady města za měsíc květen roku 2022 

 
Účast všech členů zastupitelstva je podle § 83 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích 

(obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, povinná. 

 

 

Ing. Jaroslav Zámečník, CSc. v. r. 

primátor statutárního města Liberec  


