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. mimořádná schůze rady města dne: 21.11.2018
Bod pořadu jednání:
Organizační zajištění 10. ZM - 29. 11. 2018
Stručný obsah:
Tajemník MML
Důvod předložení: Plán činnosti ZM
Zpracoval:

Pourová Iva - vedoucí oddělení organizačního

Projednáno s:

Ing. Martin Čech, tajemník MML

Předkládá:

Zámečník Jaroslav, Ing., CSc. - primátor statutárního města Liberec

K projednání v radě přizván(a):
Předpokládaná doba projednání (min): 5
Po schválení předložit na jednání:

1/4

Návrh usnesení
Rada města po projednání
schvaluje
konání 10. zasedání zastupitelstva města ve čtvrtek 29. listopadu 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. Řešení mezinárodní cyklotrasy Odra - Nisa v úseku Košická - Čechova v
návaznosti na projekt GreenNet
4. Poskytnutí návratné finanční výpomoci Mateřské škole "Kytička", Liberec,
Burianova 972/2, příspěvková organizace, na předfinancování schváleného projektu
5. Dodatek č. 1 k veřejnoprávní smlouvě o poskytnutí dotace s Vodní a potápěčskou
záchrannou službou, z. s.
6. Posun termínu pro čerpání již poskytnuté dotace z rozpočtu SML na projekt
"Dokumentace ponorky U-206 Reichenberg"
7. Návrh správní rady Fondu kultury a cestovního ruchu na přidělení dotací z dílčího
Fondu kultury a cestovního ruchu Dotačního fondu SML žadatelům 2. kola 2018
8. Návrh správní rady Sportovního fondu na přidělení dotací z dílčího Sportovního
Dotačního fondu SML žadatelům 3. kola 2018
9. Pověření členů Zastupitelstva města Liberec k činnostem zástupce statutárního
města Liberec dle ust. § 11a, odst. 1, písm. c) zákona č. 301/2000 Sb., o matrikách,
jménu a příjmení, a o změně některých souvisejících zákonů, v platném znění
10. Návrh časového a obsahového plánu činnosti rady města, zastupitelstva města a
rady města v působnosti valné hromady obchodních společností na rok 2018
11. Plnění usnesení zastupitelstva města za III. čtvrtletí roku 2018
12. Vyřízení podnětů, dotazů a připomínek z 8. řádného zasedání zastupitelstva města –
27. 9. 2018
13. Informace, dotazy a podněty zastupitelů
201. Návrh rozpočtového opatření č. 9A) dotace a přesuny rozpočtu SML na rok
2018 v kompetenci rady města
202. Informace k ukončenému projektu "Revitalizace městských lázní na galerijní
objekt"
203. Plnění usnesení rady města za měsíc září roku 2018
204. Plnění usnesení rady města za měsíc říjen roku 2018
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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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