STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC
V Liberci 16. listopadu 2016

POZVÁNKA
na 10. řádné zasedání Zastupitelstva města Liberec,
které se koná ve č t v r t e k 24. listopadu 2016 od 15:00 hodin
v zasedací místnosti č. 11 - přízemí budovy radnice
1.

Zahájení, schválení pořadu jednání

2.

Diskuse občanů

3.

Majetkoprávní operace - bezúplatný převod pozemku

4.

Majetkoprávní operace - prodej spoluvlastnického podílu garáže vč. pozemku

5.

Majetkoprávní operace - prodej pozemků

6.

Majetkoprávní operace - záměr výkupu pozemků

7.

Majetkoprávní operace - záměr prodeje pozemků

8.

Majetkoprávní operace - změna usnesení - záměr prodeje pozemku Nové Pavlovice

9.

Majetkoprávní operace - změna usnesení - záměr prodeje pozemku Ruprechtice

10.

Vyhrazení práva zastupitelstvu dle § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích
v platném znění, ve věci rozhodování v záležitostech změny provozovatele lyžařského
areálu Ještěd a ve všech s tím souvisejících záležitostech

11.

Zápis z kontroly KV č. 5/2015 "Kontrola poskytování informací členům ZML"

12.

Obecně závazná vyhláška statutárního města Liberec č. 3/2016 o místním poplatku za
provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování
komunálních odpadů

13.

Schválení aktualizovaného Integrovaného plánu rozvoje území Liberec-Jablonec nad
Nisou

14.

Schválení Dodatku č. 11 ke Smlouvě o alokaci prostředků na Integrovaný plán rozvoje
města

15.

Prodej vodovodního řadu v k. ú. Starý Harcov, ul. Sluneční stráň

16.

Prodej vodovodního řadu v k. ú. Starý Harcov, ul. Kadlická

17.

Poskytnutí peněžitého daru ve výši 100 000 Kč z rozpočtu SML pro Boveraclub z. s.

18.

Rozdělení 88. změny územního plánu města Liberec na změnu 88.A, 88.B a 88.C

19.

Zadání 88.A změny územního plánu města Liberec

20.

Zadání 88.B změny územního plánu města Liberec - lokalita bývalého statku v Krásné
Studánce

21.

Zadání 88.C změny územního plánu města Liberec

22.

Návrh k pořízení 93. strategické změny územního plánu města Liberec - návrh č. 93/1

23.

Dodatek č. 1 k veřejnoprávní smlouvě o poskytnutí dotace z Ekofondu úprava termínu
použitelnosti dotace

24.

Úprava Pravidel pro poskytování dotací z dílčího fondu Ekofondu Dotačního fondu SML

25.

Vyhlášení programů dílčího fondu Ekofondu Dotačního fondu SML na rok 2017

26.

Uzavření dodatku k veřejnoprávní smlouvě o poskytnutí dotace s Potravinovou bankou
Liberec, z. s.

27.

Obecně závazná vyhláška, kterou se vymezují školské obvody spádových mateřských škol

28.

Strategický plán sociálního začleňování a Místní plán inkluze na území statutárního města
Liberec na období 2016 – 2019

29.

Návrh správní rady na přidělení a nepřidělení dotací z programu 6.2 dílčího fondu
Sportovního fondu Dotačního fondu SML pro 2. kolo roku 2016

30.

Návrh časového a obsahového plánu činnosti rady města, zastupitelstva města a valných
hromad společností na rok 2017

31.

Vyřízení podnětů, dotazů a připomínek z 9. řádného zasedání zastupitelstva města
konaného dne 27. 10. 2016

32.

Informace, dotazy a podněty zastupitelů

201.

Informace o aktuálním stavu projektů a přípravy žádostí o dotace

202.

Zpráva z kontroly činností v privatizovaných nemovitostech za účelem poskytování služeb
v oblasti výchovy a vzdělávání

203.

Zpráva z kontroly činností v privatizovaných, vypůjčených a pronajatých nemovitostech
za účelem poskytování sociálních služeb v roce 2016

204.

Strategie rozvoje příspěvkových organizací SML - Botanická zahrada Liberec, Divadlo
F. X. Šaldy

205.

Plnění usnesení rady města za měsíc říjen roku 2016

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

Tibor Batthyány v. r.
primátor statutárního města Liberec

