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.
6. schůze rady města dne: 21.03.2017
Bod pořadu jednání:
Organizační zajištění 3. ZM - 30. 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 3. zasedání zastupitelstva města ve čtvrtek 30. 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.
30.
31.
32.
33.
34.
35.

Zahájení, schválení pořadu jednání
Diskuse občanů
MO Vratislavice nad Nisou - investiční úvěr CS revolvingového typu
MO Vratislavice nad Nisou - prodej pozemku
MO Vratislavice nad Nisou - dar pozemků
MO Vratislavice nad Nisou - výkup pozemku
MO Vratislavice nad Nisou - výkup pozemků
Majetkoprávní operace - prodej spoluvlastnického podílu stavebního pozemku k bytové
jednotce
Majetkoprávní operace - prodeje pozemků
Majetkoprávní operace - záměr prodeje pozemků - část 1
Majetkoprávní operace - záměr prodeje pozemků - část 2
Majetkoprávní operace - záměr nabytí nemovitosti od ČR - Státní pozemkový úřad Radčice u Krásné Studánky
Majetkoprávní operace - záměr výkupu pozemku
Studie decentralizace CZT ve městě Liberci - „Varianta 0“
Zápis z kontrolní akce KV č. 1/2016 "Kontrola plnění usnesení Rady města Liberec v I.
pololetí 2015"
Zápis z kontrolní akce KV č. 10/2015 "Kontrola postupu SML ve vztahu k budově bývalého
kina Lípa, 1. máje 59/5, 460 07 Liberec v letech 2012 -2014"
Delegace zástupce obce na valnou hromadu spol. KNL, a. s.
Změna stanov TSML, a. s.
Návrh rozpočtového opatření č. 1B) - Fond rozvoje a Dotační fond statutárního města
Liberec na rok 2017
Návrh rozpočtového opatření č. 1C) statutárního města Liberec na rok 2017
Rozpočtová pravidla pro statutární město Liberec
Střednědobý rozpočtový výhled
Inventarizační zpráva roku 2016
Přijetí dotace v rámci projektu "Hodnoty ekosystémových služeb, biodiverzity a zelenomodré infrastruktury ve městech na příkladu Drážďan, Liberce a Děčína" (BIDELIN)
Komunikační strategie Plánu udržitelné mobility Liberec - Jablonec nad Nisou pro veřejnou
a cyklistickou dopravu
Aktualizace Územní energetické koncepce 2016
Nové názvy ulic 03/2017
Vydání změny č. 82 územního plánu města Liberec
Žádost o poskytnutí dodatečného příspěvku za rok 2016 z důvodu ztráty organizace
Městské lesy Liberec, p. o.
Poskytnutí individuální dotace pro Centrum LIRA, z. ú. na provozní náklady na rok 2017
Podpora akce Bohemia JazzFest 2017
Poskytnutí dotace z rozpočtu statutárního města Liberec na akci "Dějepis na živo - Bitva
u Liberce 1757"
"Spacium, o. p. s." v likvidaci - jmenování členů správní a dozorčí rady a jmenování
likvidátora
Vyřízení podnětů, dotazů a připomínek z 2. řádného zasedání zastupitelstva města 2017
Informace, dotazy a podněty zastupitelů
201. Návrh rozpočtového opatření č.1A) - DOTACE statutárního města Liberec na rok
2017
202. Informace o naplňování příjmů a výdajů rozpočtu včetně aktuální zadluženosti
a činnosti odboru ekonomiky - leden až únor 2017
203. Novostavba tramvajové trati Liberec dolní centrum (Rybníček) - sídliště Rochlice II
(Zelené Údolí)
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204. Vyjádření osadního výboru Janův Důl
205. Plnění usnesení rady města za měsíc únor 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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