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.
23. schůze rady města dne: 16.11.2020
Bod pořadu jednání: 64
Organizační zajištění 10. ZM – 26. 11. 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 10. zasedání Zastupitelstva města Liberec ve čtvrtek 26. 11. 2020 v 15:00 hodin
v zasedací místnosti č. 11 budovy radnice s tímto pořadem jednání:
1. Zahájení, schválení pořadu jednání
2. Diskuze občanů
3. MO Vratislavice nad Nisou – prodej p. p. č. 2949 a výkup p. p. č. 685_1, 1637 a
2885_15
4. MO Vratislavice nad Nisou – změna usnesení – bezúplatný převod p. p. č. 3650_10
5. Předložení a schválení návrhu řešení finanční situace společnosti Sportovní areál Ještěd,
a. s.
6. Majetkoprávní operace – prodej pozemku v k. ú. Kateřinky u Liberce
7. Majetkoprávní operace – prodej pozemků
8. Majetkoprávní operace – záměry prodeje pozemků – část 1
9. Majetkoprávní operace – záměry prodeje pozemků – část 2
10. Majetkoprávní operace – záměr převodu části pozemku k. ú. Machnín
11. Majetkoprávní operace – záměr převodu pozemků k. ú. Rochlice u Liberce
12. Majetkoprávní operace – záměr prodeje pozemků – areál býv. Očního sanatoria
Machnín
13. Majetkoprávní operace – nabytí nemovitostí od ČR-ÚZSVM – k. ú. Růžodol I
14. Majetkoprávní operace – záměr prodeje pozemků – k. ú. Horní Růžodol
15. Revokace usnesení – prominutí nájemného v souvislosti s epidemií COVID-19 dle
usnesení Vlády ČR k programu COVID – Nájemné
16. Záměr budoucí směny pozemků – k. ú. Rochlice u Liberce a k. ú. Liberec
17. Nevyužití předkupního práva – zahradní chatka – k. ú. Ruprechtice
18. Návrh rozpočtového opatření č. 10C) změny rozpočtu SML na rok 2020 v kompetenci
zastupitelstva města
19. Návrh časového a obsahového plánu činnosti rady města a zastupitelstva města na rok
2021
20. Věrnostní program Teplárny Liberec na roky 2021–2025
21. Poskytnutí daru pro rodinu Šírových z Františkova – změna smlouvy
22. Žádost o převod majetku spoluvlastnického podílu na BD ALFA, BETA
23. Návrh společnosti Interma BYTY, akciová společnost na budoucí uspořádání právních
vztahů k bytovým domům ze dne 28. 8. 2020
24. Urbanisticko-architektonické řešení komplexu nového sběrného dvora, RE-USE centra
a budoucí kompostárny
25. Majetkoprávní operace – vypořádání spoluvlastnických podílů na pozemcích
26. Uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí účelové dotace z Programu regenerace
MPR a MPZ Ministerstva kultury
27. Vyúčtování individuální dotace z rozpočtu statutárního města Liberec
28. Poskytnutí dotace z rozpočtu statutárního města Liberec na obnovu „Prostoru k poctě
architekta Adolfa Loose“
29. Poskytnutí dotace z rozpočtu SML na pokrytí ztrát položky Energie a Média společnosti
JEŠTĚDSKÁ SPORTOVNÍ, spol. s r. o.
30. Vyřízení podnětů, dotazů a připomínek z 9. řádného zasedání zastupitelstva města – 22.
10. 2020
31. Informace, dotazy a podněty zastupitelů
201. Návrh rozpočtového opatření č. 10A) zařazení dotací do rozpočtu SML v roce
2020 v kompetenci rady města
202. Návrh rozpočtového opatření č. 10B) zařazení dotací do rozpočtu SML v roce
2020 v kompetenci rady města
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203. Podání žádosti o dotaci z Operačního programu Životní prostředí 2014–2020 na
projekt "Stabilizace a revitalizace Lesoparku Fibichova" a projekt "Náhradní výsadba
v areálu ZŠ a MŠ Barvířská"
204. Plnění usnesení rady města za měsíc říjen roku 2020
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Důvodová zpráva

Přílohy: materiál neobsahuje žádné přílohy.
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