STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC

Poznámka: Zveřejněna je pouze upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu
zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů
v platném znění.
Osobní údaje jsou v souladu s § 16, § 17 a § 95 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích v platném
znění.
4. schůze rady města dne: 21.02.2017
Bod pořadu jednání:
Organizační zajištění 2. ZM - 2. 3. 2017
Stručný obsah:

MML, Odbor kancelář tajemníka
Důvod předložení: Plán činnosti ZM
Zpracoval:

Pourová Iva - vedoucí organizačního oddělení

Projednáno s:

Ing. Jindřich Fadrhonc, tajemník MML

Předkládá:

Batthyány Tibor - primátor statutárního města Liberec

K projednání v radě přizván(a):
Předpokládaná doba projednání (min): 5
Po schválení předložit na jednání:
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Návrh usnesení
Rada města po projednání
schvaluje
konání 2. zasedání zastupitelstva města ve čtvrtek 2. března 2017 v 15.00 hodin v zasedací místnosti
č. 11 budovy radnice s tímto pořadem jednání:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.

Zahájení, schválení pořadu jednání
Diskuse občanů
Majetkoprávní operace - zrušení usnesení - výkup pozemku
Majetkoprávní operace - prodej pozemků
Majetkoprávní operace - výkup pozemků
Majetkoprávní operace - záměr prodeje pozemků - část 1
Majetkoprávní operace - záměr prodeje pozemků - část 2
Majetkoprávní operace - záměr směny pozemků
Majetkoprávní operace - záměry směny pozemků II.
Bezúplatný převod pozemku - náprava prodeje z r. 2014
Nevyužití předkupního práva - garáž na pozemcích p. č. 818/22 a 818/23, k. ú. Růžodol I
Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace k projektu "4 města zachraňují přes hranice"
Odvolání a jmenování členů ŘV IPRÚ
Dodatek č. 3 ke smlouvě o spolupráci při výkonu činností souvisejících s přípravou
a realizací Integrovaného plánu rozvoje území Liberec - Jablonec nad Nisou
Schválení účasti v projektu "Development of sustainable mobility management in European
Cities" financovaného z programu meziregionální spolupráce Interreg Europe
Dodatek č. 1 ke zřizovací listině - Změna výčtu doplňkové činnosti Městských lesů Liberec,
p. o. dle platné legislativy
Předložení nového Plánu odpadového hospodářství statutárního města Liberce
Veřejnoprávní smlouvy o vytvoření společného školského obvodu pro děti z jiných obcí
Obecně závazná vyhláška, kterou se vymezují školské obvody spádových základních škol
Pravidla pro poskytování dotací z rozpočtu SML na podporu financování sociálních služeb
na rok 2017
Poskytnutí dotace Potravinové bance Liberec, z. s. a uzavření veřejnoprávní smlouvy
Zpráva o využití a vyúčtování dotací ze Sportovního fondu SML za rok 2015
Uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu statutárního města Liberec
na provoz koupaliště Vápenka
Uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu statutárního města Liberec
JIZERSKÉ, o. p. s.
Žádost o projednání připojení se k mezinárodní kampani "Vlajka pro Tibet"
Poskytnutí peněžitého daru Nadaci Naše dítě
Pověření člena Zastupitelstva města Liberec k výkonu činností zástupce statutárního města
Liberec při občanských sňatcích
Vyřízení podnětů, dotazů a připomínek z 1. řádného zasedání zastupitelstva města 2017
Informace, dotazy a podněty zastupitelů
201. Zpráva o provozování služby Taxík Maxík v roce 2016
202. Vyřízení podnětu rady města a zastupitelstva města
203. Plnění usnesení rady města za měsíc leden roku 2017

Formulace usnesení byla konzultována s právníkem zařazeným do MML před projednáním
v radě města.
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Důvodová zpráva

Přílohy:
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