
 

 

V Liberci dne 16. listopadu 2011 

P O Z V Á N K A 

na 10. zasedání Zastupitelstva města Liberec,  

které se koná ve  č t v r t e k  dne 24. listopadu 2011 od 15.00 hodin 

v zasedací místnosti č. 11 - přízemí budovy radnice  
 

1. Zahájení, schválení pořadu jednání 

2. Diskuse občanů 

3. Prezentace projektu „Liberec město s vizí pro 21. století“ 

4. Ţádost o prominutí poplatků z prodlení 

5. Majetkoprávní operace 

6. Úprava zásad prodeje nemovitostí, zásad prodeje pozemků a interního předpisu 

k oceňování pozemků 

7. Majetkoprávní operace - odbor rozvojových projektů 

8. Přílohy ke zřizovacím listinám příspěvkových organizací ve školství 

9. Majetkové přílohy ke zřizovacím listinám kulturních příspěvkových organizací SML 

10. Majetkové přílohy ke zřizovacím listinám příspěvkových organizací sociálního a 

zdravotního zaměření 

11. Dodatek zřizovací listiny příspěvkové organizace Městské lesy Liberec, p. o. 

s vymezením svěřeného majetku 

12. Oddechová zóna Perštýn - návrh smluvního zajištění 

13. Obecně závazná vyhláška č. 7/2011, kterou se mění obecně závazná vyhláška 

Statutárního města Liberec č. 7/2001 Statut města Liberce 

14. Dodatek č. 1 ke Smlouvě o půjčce uzavřené mezi Statutárním městem Liberec a 

Sportovním areálem Liberec, s. r. o. 

15. Přijetí účelové neinvestiční dotace z Ministerstva vnitra ČR na rozvoj infrastruktury 

obce 

16. Přijetí účelové dotace z Ministerstva vnitra ČR v rámci Městského programu prevence 

kriminality pro rok 2011 

17. MŠ Delfínek - realizace úspor energie 

Schválení smlouvy o poskytnutí podpory a schválení přijetí dotace 

18. Uzavření dodatků ke smlouvám o poskytnutí dotace na provoz mateřských škol, mezi 

Statutárním městem Liberec a Křesťanskou základní školou a mateřskou školou J. A. 

Komenského a II. mateřskou školou Preciosa, o. p. s. a uzavření smlouvy o poskytnutí 

dotace na provoz mateřských škol, mezi Statutárním městem Liberec a Mateřskou 

školou DOMINO, s. r. o. 

19. Uzavření smluv o poskytnutí finanční dotace na provozní náklady spojené se 

stravováním ţáků základních škol jiných zřizovatelů, působících na území města 

Liberec 

20. Návrh na čerpání Fondu pro financování rozvoje kulturních příspěvkových organizací 

21. Návrh na čerpání Fondu pro financování rozvoje školských příspěvkových organizací 

22. Darování publikací z prezentace Kulturního fondu Statutárního města Liberec Krajské 

vědecké knihovně v Liberci 

23. Časový plán a obsah činnosti rady města a zastupitelstva na rok 2012 
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24. Vyřízení podnětů, dotazů a připomínek z 9. zasedání zastupitelstva města, konaného 

dne 27. října 2011 

25. Informace, dotazy a podněty zastupitelů 

 

 

Účast všech členů zastupitelstva je podle § 83 zákona o obcích povinná. 

 

 

 

Bc. Martina Rosenbergová, v. r. 

Primátorka Statutárního města Liberec  

 


