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.
8. schůze rady města dne: 17.04.2018
Bod pořadu jednání:
Organizační zajištění 4. ZM - 26. 4. 2018
Stručný obsah:

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

Pourová Iva - vedoucí organizačního oddělení

Projednáno s:

Ing. Martin Čech, 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 4. zasedání zastupitelstva města ve čtvrtek 26. dubna 2018 v 15.00 hodin v zasedací
místnosti č. 11 budovy radnice s tímto pořadem jednání:
1. Zahájení, schválení pořadu jednání
2. Diskuse občanů
3. MO Vratislavice nad Nisou - změna usnesení - přijetí daru částí p. p. č. 1270/1 a p. p. č.
1270/2
4. Majetkoprávní operace - prodej pozemku
5. Majetkoprávní operace - zrušení usnesení - prodej pozemku k. ú. Růžodol I
6. Majetkoprávní operace - výkup pozemku - k. ú. Františkov u Liberce
7. Majetkoprávní operace - záměry prodeje pozemků - část 1
8. Majetkoprávní operace - záměry prodeje pozemků - část 2
9. Majetkoprávní operace - záměr směny pozemků - k. ú. Horní Růžodol
10. Zápis z kontroly KV č. 2/2017 "Kontrola plnění usnesení Rady města Liberec v I. pololetí
2016"
11. Projednání investice do Krajské nemocnice Liberec, a. s.
12. Vydání 88.A změny územního plánu města Liberec
13. Podnět k pořízení ….. změny územního plánu města Liberec
14. Vydání 88.C1 změny územního plánu města Liberec
15. MO prodej vodovodního řadu SVS, a. s.
16. MO prodej kanalizační stoky SVS, a. s.
17. Plánovací smlouva - Novostavba 5 RD, včetně komunikace a inženýrských sítí v k. ú.
Karlinky
18. Poskytnutí dotace pro neziskovou organizaci Most k naději, z. s. na protidrogové služby na
rok 2018
19. Poskytnutí dotace obecně prospěšné společnosti Hospic sv. Zdislavy a uzavření
veřejnoprávní smlouvy
20. Poskytnutí dotace Centru pro zdravotně postižené Libereckého kraje, o. p. s. a uzavření
veřejnoprávní smlouvy
21. Poskytnutí dotace Oblastnímu spolku Českého červeného kříže Liberec a uzavření
veřejnoprávní smlouvy
22. Poskytnutí dotace Vodní a potápěčské záchranné službě, z. s. a uzavření veřejnoprávní
smlouvy
23. Poskytnutí dotace z rozpočtu statutárního města Liberec na provoz koupaliště Vápenka
24. Poskytnutí finanční dotace ve výši 350 000 Kč na pořádání Festivalu dětského čtenářství
25. Plnění usnesení zastupitelstva města za I. čtvrtletí roku 2018
26. Vyřízení podnětů, dotazů a připomínek z 0-2 mimořádně svolaného zasedání
zastupitelstva města – 5. 3. 2018
27. Vyřízení podnětů, dotazů a připomínek z 3. řádného zasedání zastupitelstva města – 29. 3.
2018
28. Informace, dotazy a podněty zastupitelů
201. Informace o dopisu adresovaném Radě a Zastupitelstvu města Liberec a návrh
odpovědi
202. Návrh rozpočtového opatření č. 4A) dotace a přesuny SML na rok 2018 v kompetenci
rady města
203. Memorandum o spolupráci
204. Informace o plánované rekonstrukci tunelu na silnici I/35 v Liberci
205. Plnění usnesení rady města za měsíc březen roku 2018

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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