STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC
V Liberci dne 23. března 2016

POZVÁNKA
na 3. řádné zasedání Zastupitelstva města Liberec,
které se koná ve č t v r t e k dne 31. března 2016 od 15.00 hodin
v zasedací místnosti č. 11 - přízemí budovy radnice
1. Zahájení, schválení pořadu jednání
2. Diskuse občanů
3. Zpráva o hospodaření a stavu majetku společnosti DPMLJ, a.s. k 31. 12. 2015
4. Majetkoprávní operace – prodej pozemků
5. Majetkoprávní operace – záměr prodeje pozemků
6. Majetkoprávní operace – záměr výkupu pozemků
7. Majetkoprávní operace – záměr budoucího prodeje pozemků
8. Majetkoprávní operace – záměr nabytí nemovitostí od ČR – ÚZSVM
9. Majetkoprávní operace – záměr směny a prodeje pozemků
10. Delegace zástupce obce na valnou hromadu spol. KNL, a.s.
11. Delegace zástupce obce na valnou hromadu spol. Euroregion Nisa
12. Zápis z kontroly č. 3/2015 provedené kontrolním výborem Zastupitelstva města Liberec
„Kontrola plnění usnesení Zastupitelstva města Liberec za rok 2014“
13. Zápis z kontroly č. 8/2015 provedené kontrolním výborem Zastupitelstva města Liberec
„Kontrola projektu Volnočasové plochy Liberec I, včetně kontroly průběhu veřejné zakázky na
dodavatele stavby projektu“
14. Zápis z kontroly č. 9/2015 provedené kontrolním výborem Zastupitelstva města Liberec
„Kontrola procesu uzavření smlouvy o dílo uzavřené mezi SML a firmou Hold Production,
s.r.o. a následného plnění s ní souvisejících nákladů“
15. Inventarizační zpráva roku 2015
16. Záměr refinancování dlouhodobého dluhu SML prostřednictvím nového směnečného programu
dle nabídky ČS a. s. a KB a. s. v celkové výši dle variant
17. Návrh rozpočtového opatření č. 1B) - Fond rozvoje a Dotační fondy statutárního města Liberec
na rok 2016
18. Návrh rozpočtového opatření č. 1C) statutárního města Liberec na rok 2016
19. Návrh rozpočtového výhledu statutárního města Liberec a řízených organizací
na roky 2016 – 2020
20. Schválení Dodatku č. 9 ke Smlouvě o alokaci prostředků na "IPRM Liberec – Atraktivní
a kvalitní život v Liberci"
21. Schválení Projektového záměru „Systém sídelní zeleně v Liberci“

22. SVS a.s. - prodej vodovodního a kanalizačního řadu v ul. Varšavská
23. Projektový záměr "Aglomerace Liberec - Zittau: podpora vzájemné spolupráce, rozvoje
a prosperity" (ALiZi) a podání projektové žádosti o dotaci
24. Zrušení zástavního práva v rámci ukončeného projektu „Rekonstrukce přístupové komunikace
k horskému hotelu Ještěd a do Sportovního areálu Ještěd“
25. Schválení Dodatku č. 12 ke Smlouvě o alokaci prostředků na IPRM Liberec – zóna „Lidové
sady“
26. Schválení Dokumentu Integrovaný plán rozvoje města Liberec – zóna „Lidové sady“ Aktualizace březen 2016
27. Aktualizace složení Řídícího výboru IPRM Liberec – Atraktivní a kvalitní život v Liberci
28. Účast v projektu "KINO³" v pozici Lead partnera a podání projektové žádosti
29. Směnná smlouva - pozemky v k.ú. Starý Harcov
30. Darovací smlouva - výstavba komunikace na p.p.č. 89 v k.ú. Karlinky
31. Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti – Kunratická
32. Závěrečná zpráva o hospodaření Ekofondu v roce 2015
33. Vyúčtování dotace na podporu recyklace odpadů z rozpočtu SML
34. Pověření Komunitních prací Liberec o.p.s. k poskytování služeb obecného hospodářského
zájmu, poskytnutí dotace a dodatky ke smlouvám na úklid budov ve vlastnictví SML v režimu
tzv. in-house výjimky
35. Poskytnutí dotace obecně prospěšné společnosti Centrum pro zdravotně postižené Libereckého
kraje a uzavření veřejnoprávní smlouvy o jejím poskytnutí
36. Zrušení sankce neposkytnutí dotací z Dotačního fondu SML
37. Vyřízení podnětů, dotazů a připomínek 2. řádného zasedání zastupitelstva města konaného
dne 25. 2. 2016
38. Informace, dotazy a podněty zastupitelů
I.

Zkrácená zpráva z hloubkové kontroly hospodaření s prvky forenzního auditu DPMLJ

II.

Návrh rozpočtového opatření č. 1A) – DOTACE SML na rok 2016

III.

Informace o naplňování příjmů a výdajů rozpočtu včetně aktuální zadluženosti
a činnosti odboru ekonomiky - leden a únor 2016

IV.

Plnění usnesení rady města za měsíc únor roku 2016

V.

Informace pro jednání zastupitelstva města dne 31. 3. 2016

VI.

Zpráva o činnosti Výboru pro rozvoj a územní plánování za období
říjen 2015 – únor 2016

VII.

Program regenerace městských památkových rezervací a městských památkových zón
- podání žádosti na Ministerstvo kultury o poskytnutí dotace

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

Tibor Batthyány, v. r.
primátor statutárního města Liberec

