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.
21. schůze rady města dne: 05.12.2017
Bod pořadu jednání:
Organizační zajištění 11. ZM - 14. 12. 2017
Stručný obsah:

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

Pourová Iva - vedoucí organizačního oddělení

Projednáno s:

Bc. Jaroslav Sopoušek, pověřený zastupováním výkonu funkce tajemníka 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 11. zasedání zastupitelstva města ve čtvrtek 14. prosince 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.

Zahájení, schválení pořadu jednání
Diskuse občanů
MO Vratislavice nad Nisou - smlouva o bezúplatném převodu p. p. č. 1886/62
MO Vratislavice nad Nisou - směna pozemků mezi SML a Lesy ČR
MO Vratislavice nad Nisou - prodej p. p. č. 2080 a 2081
MO Vratislavice nad Nisou - smlouvy se Severočeskou vodárenskou společností
Majetkoprávní operace - prodej podílu na stav. pozemcích k bytovým jednotkám
Majetkoprávní operace - záměr prodeje pozemku
Majetkoprávní operace - změna usnesení - výkup pozemku v k. ú. Machnín
Oprava chyby v katastru nemovitostí - historická hranice pozemku
Návrh odměňování neuvolněných členů ZM, výborů a komisí od 1. 1. 2018
Návrh rozpočtového opatření č. 10B) změny SML na rok 2017 v kompetenci zastupitelstva
města
Návrh rozpočtu SML na rok 2018
Návrh rozpisu návrhu rozpočtu SML na rok 2018
Transakce dokončující proces refinancování dlouhodobého dluhu SML
Návrh dalšího postupu v jednání s Teplárnou Liberec, a. s.
Zpráva z Veřejného fóra Zdravého města 2017
Dodatek č. 40 ke smlouvě č. 10090149 o závazku veřejné služby
Dodatek č. 2 k pověření k poskytování služeb obecného hospodářského zájmu pro Centrum
zdravotní a sociální péče Liberec, p. o.
Účetní odpis nedobytných pohledávek
Účetní odpis přeplatků v bytové evidenci
Vyhlášení programů 5.1 - 5.4 dílčího Fondu kultury a cestovního ruchu pro 1. kolo 2018

23. Informace, dotazy a podněty zastupitelů
201. Návrh rozpočtového opatření č. 10A) dotace a přesuny SML na rok 2017
v kompetenci rady města

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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