STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC

Poznámka: Zveřejněna je pouze upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu
zveřejňovaných osobních údajů podle nařízení Evropského parlamentu a rady (EU)
2016/679 , o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o
volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně
osobních údajů a aplikačních zákonů ČR).
Nejsou dotčena práva podle § 16 odst. 2 písm. e) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní
zřízení) oprávněných osob uvedených v § 16 a § 17 téhož zákona.
14. schůze rady města dne: 16.06.2020
Bod pořadu jednání: 92
Organizační zajištění 6. ZM – 25. 6. 2020
Stručný obsah:
MML, Odbor vnitřních věcí
Důvod předložení: Plán činnosti ZM
Zpracoval:

Pourová Iva - vedoucí oddělení organizačního

Projednáno s:
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:
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Návrh usnesení
Rada města po projednání
schvaluje
konání 6. zasedání zastupitelstva města ve čtvrtek 25. 6. 2020 v 15:00 hodin v zasedací
místnosti č. 11 budovy radnice s tímto pořadem jednání:
Zahájení, schválení pořadu jednání
Diskuze občanů
Zřízení Osadního výboru Františkov
Kandidát do funkce přísedícího Okresního soudu v Liberci
MO Vratislavice nad Nisou – prodej p. p. č. 635_5, 635_6, 635_7 a 635_8
MO Vratislavice nad Nisou – směna p. p. č. 1421 a 1408 (SML) za
p. p. č. 1409_4, 1407_2, 1407_3, 1407_4, 1407_5 a 1431_4
7. Majetkoprávní operace – směna pozemků – k. ú. Krásná Studánka
8. Majetkoprávní operace – výkup pozemku p. č. 214/5, k. ú. Horní Hanychov
9. Majetkoprávní operace – prodej pozemků
10. Majetkoprávní operace – záměr prodeje pozemků – k. ú. Ostašov u Liberce
11. Majetkoprávní operace – záměr prodeje pozemku – k. ú. Kunratice u Liberce
12. Majetkoprávní operace – změna usnesení – budoucí prodej pozemku,
k. ú. Staré Pavlovice
13. Majetkoprávní operace – bezúplatný převod ČR – SPÚ – k. ú. Pilínkov
14. Majetkoprávní operace – směna pozemků – SYNER Group, a. s.
15. Delegace na valné hromady společnosti Dopravní podnik měst Liberce
a Jablonce nad Nisou, a. s.
16. Delegace na valnou hromadu společnosti Krajská nemocnice Liberec, a. s. – 30. 6. 2020
17. Delegace na valnou hromadu společnosti Krajská nemocnice Liberec, a. s. – 16. 7. 2020
18. Delegace na valnou hromadu společnosti Teplárna Liberec, a. s.
19. Návrh k pořízení 110. změny územního plánu města Liberec – návrhy č. 110/1 – 110/4
20. Podnět k pořízení 111. změny územního plánu města Liberec zkráceným postupem
(domov pro seniory v ul. Krejčího)
21. Návrh odpovědi na písemnost adresovanou primátorovi statutárního města Liberec
a zastupitelstvu města
22. Závěrečný účet statutárního města Liberec za rok 2019 a účetní závěrka statutárního
města Liberec za rok 2019
23. Návrh rozpočtového opatření č. 6B) změny rozpočtu SML na rok 2020 v kompetenci
zastupitelstva města
24. Návrh aktualizace směrnice 1ZM Rozpočtová pravidla pro statutární město Liberec
25. Založení příspěvkové organizace Technické služby – aktualizace zřizovací listiny
26. Založení příspěvkové organizace Technické služby – dodatek č. 1 ke smlouvě
o převodu činností ze dne 30. 4. 2020
27. Záměr majetkoprávního vypořádání pozemku pod komunikací Cyklistická
28. Darovací smlouva na hrobku na hřbitově v Ruprechticích
29. Smlouva o převodu vlastnického práva k nemovitostem v souvislosti s výstavbou
Rezidence park Liberec
30. Plánovací smlouva – Výstavba 5 RD, Horní Hanychov
31. Aktualizace majetkových příloh ke zřizovacím listinám školských příspěvkových
organizací
32. Aktualizace majetkových příloh ke zřizovacím listinám kulturních příspěvkových
organizací
33. Aktualizace majetkových příloh ke zřizovacím listinám příspěvkových organizací
sociálního a zdravotního zaměření
34. Poskytnutí dotace na protidrogové služby a uzavření veřejnoprávní smlouvy
o poskytnutí dotace
1.
2.
3.
4.
5.
6.
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35. Poskytnutí dotace pro neziskovou organizaci Most k naději, z. s., na protidrogové
služby na rok 2020
36. Smlouva o poskytnutí účelové dotace na projekt "Zajištění činnosti čtyř příspěvkových
organizací statutárního města Liberec nadregionálního významu s ohledem na propad
příjmů způsobený pandemií koronaviru"
37. Návrh na přidělení mimořádného daru z rozpočtu SML na pokrytí dílčích ztrát
38. Poskytnutí dotace z rozpočtu statutárního města Liberec na podporu dětského
sboru Severáček
39. Strategický plán rozvoje sportu statutárního města Liberec
40. Metodika k dodatku č. 1 koncesní smlouvy na provozování Sportovního areálu Liberec
41. Vyřízení podnětů, dotazů a připomínek z 5. řádného zasedání zastupitelstva města
– 28. 5. 2020
42. Informace, dotazy a podněty zastupitelů
201. Informace o stavu pořízení nového územního plánu k 06/2020
202. Návrh rozpočtového opatření č. 6A) zařazení dotací do rozpočtu SML v roce
2020
v kompetenci rady města
203. Informace o naplňování příjmů a výdajů města včetně aktuální zadluženosti
– leden až květen 2020
204. Harmonogram přípravy a zpracování návrhu rozpočtu statutárního města
Liberec
na rok 2021
205. Podání žádosti o podporu projektu "Mateřská škola Ostašov – retenční nádrž"
206. Plnění usnesení rady města za měsíc květen roku 2020
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Důvodová zpráva

Přílohy: materiál neobsahuje žádné přílohy.
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