
 

 

Statutární město Liberec 
 

V Liberci dne 21. září 2011 

P O Z V Á N K A 
na 8. zasedání Zastupitelstva města Liberec,  

které se koná ve  č t v r t e k  dne 29. září 2011 od 15.00 hodin 
v zasedací místnosti č. 11 - přízemí budovy radnice  

 

1. Zahájení, schválení pořadu jednání 
2. Diskuse občanů 
3. Majetkoprávní operace 
4. Přijetí obecně závazné vyhlášky - Daň z nemovitostí 
5. Technická novela Obecně závazné vyhlášky SML č. 11/2010 o místním poplatku za provoz 

systému shromažďování, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů, 
Obecně závazné vyhlášky SML č. 6/2010 o místním poplatku ze psů a Obecně závazné 
vyhlášky SML č. 8/2010 o místním poplatku za užívání veřejného prostranství na území města 
Liberce 

6.  Novelizace přílohy k obecně závazné vyhlášce č. 1/2010 SML, o stanovení veřejně přístupných 
míst, na kterých lze provozovat výherní hrací přístroje 

7. Vavřincův Vrch, s. r. o. - žádost o úpravu smluvního vztahu 
8. Žádost Bytového družstva LB Tyršova se změnami zástavních smluv 
9. Žádost o prominutí úroků z prodlení  
10. Schválení Dodatku č. 1 ke Smlouvě o alokaci prostředků k projektu „IPRM Liberec - Atraktivní 

a kvalitní život v Liberci“ 
11. Rochlice - rozhodnutí o poskytnutí dotace 
12. Povodňové škody na komunikacích ve městě Liberec 

Poskytnutí dotace od MMR ČR 
13. Návrh na čerpání Fondu pro financování rozvoje školských příspěvkových organizací 
14. Návrh na čerpání Fondu pro financování rozvoje kulturních příspěvkových organizací 
15. Návrh Správní rady kulturního fondu na přidělení dotací z Kulturního fondu SML pro 3. kolo 

2011 
16. Návrh Správní rady Fondu pro podporu a rozvoj vzdělávání SML na přidělení dotací z Fondu 

pro podporu a rozvoj vzdělávání SML - 2. kolo roku 2011 
17. Mateřská škola, Liberec, Gagarinova 788/9, příspěvková organizace - změna užívání školní 

jídelny-výdejny na školní jídelnu 
18. Zřízení odloučeného pracoviště Základní umělecké školy, Liberec, Frýdlantská 1359/19, 

příspěvkové organizace 
Dodatek č. 1 ke zřizovací listině Základní umělecké školy, Liberec, Frýdlantská 1359/19, 
příspěvkové organizace      

19. Vyhodnocení II. kola výzvy do „IPRM Liberec - Atraktivní a kvalitní život v Liberci“ 
20. Nerudovo náměstí 

Oprava povrchů náměstí: výběr varianty řešení + prezentace 
21. Vyřízení podnětů, dotazů a připomínek z 7. zasedání zastupitelstva města, konaného dne 8. září 

2011 
22. Informace, dotazy a podněty zastupitelů 
 
Účast všech členů zastupitelstva je podle § 83 zákona o obcích povinná. 

Martina Rosenbergová, v. r. 
Primátorka Statutárního města Liberec  
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