
                                             STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC       

                Pozvánka na zasedání 
         Výboru pro rozvoj a životní prostředí zastupitelstva  
                                              města Liberec 
 
                                      zveme vás na zasedání  
                     „Výboru pro rozvoj a životní prostředí“  
 
 
Termín zasedání: čtvrtek 18. 11. 2021 od 15:00 hodin  
 
 
Místo jednání: zasedací místnost č. 202 historické radnice  
 
                                                                      
Navrhovaný program: 

                                          
1. Úvod – p. Chmelík (15:00 – 15:05) 

 

2. Materiály předkládané na 10. ZM  

               pí. Maturová + p. Vinař + p. Janďourek případně pí. Koňasová (15:05 – 16:00) 

 

- Nové podání žádosti o podporu projektu IPRÚ "Centrum aktivního života“  

 Návrh usnesení: 

 „Výbor pro rozvoj a životní prostředí souhlasí se schválením podání žádosti o podporu na 

projekt IPRÚ „Rekonstrukce Liebiegova paláce pro potřeby polyfunkčního komunitního centra 

- Centrum aktivního života“ v rámci výzvy IPRÚ č. 40 Sociální infrastruktura IV. s vazbou na 

průběžnou výzvu č. 61 IROP – Sociální infrastruktura - integrované projekty IPRÚ“ 

                             

- Obecně závazná vyhláška, kterou se stanoví nastavení obecního systému odpadového 
hospodářství  (p.Vinař) 
Návrh usnesení: 

„Výbor pro rozvoj a životní prostředí souhlasí s vydáním Obecně závazné vyhlášky statutárního 

města Liberec č. n/2021, kterou se stanoví nastavení obecního systému odpadového 

hospodářství a nakládání se stavebním a demoličním odpadem ve statutárním městě Liberec“ 

 

 

 

 



- Zásady statutárního města Liberec pro spolupráci s investory na rozvoji veřejné 
infrastruktury (p. Janďourek) 
Návrh usnesení:  

„Výbor pro rozvoj a životní prostředí souhlasí se schválením dokumentu "Zásady statutárního 

města Liberec pro spolupráci s investory na rozvoji veřejné infrastruktury" 

 
- Záměr nadlimitní veřejné zakázky na služby, zadávané v řízení se soutěžním dialogem – 
„Papírové náměstí v Liberci“ (p. Janďourek) 
Návrh usnesení:  

„Výbor pro rozvoj a životní prostředí souhlasí se schválením záměru nadlimitní veřejné zakázky 

na služby, zadávané v řízení se soutěžním dialogem dle § 68 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání 

veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů a dle Soutěžního řádu České komory architektů, 

na zpracování architektonicko – urbanistické studie „Papírové náměstí v Liberci“. 

 
 

3. Diskuze (16:00 – 16:10) 

 

 

 

 
                                                                                                                                Výbor pro rozvoj a životní prostředí 
                                                                                                                                                                            náměstí Dr. E. Beneše 1/1, 460 59 Liberec 1 
                                                                                                                                                                        e-mail: baborakova.jana@magistrat.liberec.cz 


