
 

 

Statutární město Liberec 
V Liberci dne 25. 8. 2009 

P O Z V Á N K A 
na 7. zasedání Zastupitelstva města Liberec, 

které se koná ve  středu  dne 2. 9. 2009 od 15.00 hodin 
v zasedací místnosti č. 11 - přízemí budovy radnice 

 

  
1. Zahájení, schválení pořadu jednání 
2. Diskuse 
3. Majetkoprávní operace 
4. Záměr prodeje pozemků v lokalitě Perštýn  
5. Zástavní právo k nemovitostem 
6. Majetkoprávní operace – odbor rozvojových projektů 
7. IPRM Liberec – zóna Lidové sady – projekt Administrativní zajištění 

IPRM 
8. Zřízení dotačního programu pro poskytnutí finančních prostředků na 

provozní náklady spojené se stravováním základních škol jiných 
zřizovatelů, působících na území města Liberec  

9. Přijetí účelové neinvestiční dotace z grantového fondu Libereckého kraje 
na rok 2009 na projekt VÍKENDY – SPOLEČNÝM SMĚREM 

10. Zpráva o využití a vyúčtování dotací z fondu pro partnerskou spolupráci za 
rok 2008 

11. MFRB – přijetí  daru pozemků a inženýrských sítí v k. ú. Ruprechtice, 
Liberec 

12. MFRB – přijetí  daru pozemků a inženýrských sítí v k. ú. Vesec u Liberce 
13. Schválení předložení materiálu o zastavení zařazování návrhů na změnu 

ÚP do procesu pořízení 
14. Schválení předložení zadání 43. změny ÚP 
15. Schválení předložení zadání 44. změny ÚP 
16. Schválení předložení zadání 45. změny ÚP 
17. Schválení předložení zadání 46. změny ÚP 
18. Schválení předložení zadání 48.B změny ÚP 
19. Schválení předložení zadání 56. změny ÚP 
20. Pověření člena Zastupitelstva města Liberec k činnostem zástupce 

Statutárního města Liberec dle ust. § 4 zákona č. 94/1963 Sb., o rodině, 
v platném znění 

21. Protokol z provedené kontroly „Kontrola čerpání poskytnuté dotace 
z MFRB pro společnost FECIT – AD“ 

22. Odvolání členky kontrolního výboru Zastupitelstva města Liberec Lenky 
Halamové na vlastní žádost a volba nového člena kontrolního výboru 

23. Plnění usnesení ZM za II. čtvrtletí 2009 
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24. Vyřízení podnětů, dotazů a připomínek ze 6. zasedání zastupitelstva města, 
které se konalo dne 25. června 2009  

25. Informace, dotazy a podněty zastupitelů 
 
 
 
 

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

 
 

Ing. Jiří  K i t t n e r   v. r. Ing. František  H r u š a   v. r. 
primátor města náměstek primátora 
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