
 

 

Liberec 8. února 2023  

P O Z V Á N K A 

na 2. řádné zasedání Zastupitelstva města Liberec,  

které se koná ve  č t v r t e k  16. února 2023 od 15:00 hodin 

v zasedací místnosti č. 11 – přízemí budovy radnice  

1. Zahájení, schválení pořadu jednání 

2. Diskuze občanů 

3. Plán prevence kriminality statutárního města Liberec pro období 2023–2027 

4. Návrh rozpočtového opatření č. 2B) změny rozpočtu SML na rok 2023 v kompetenci zastupitelstva města 

5. Nabytí části pozemku p. č. 306/1, k. ú. Horní Růžodol – od spol. Sportovní areál Liberec, s. r. o.  

6. Majetkoprávní operace – záměry prodeje pozemků – část 1 (souhlasná stanoviska) 

7. Majetkoprávní operace – záměry prodeje pozemků – část 2 (nesouhlasná stanoviska) 

8. Majetkoprávní operace – prodeje pozemků 

9. Majetkoprávní operace – prodej pozemku, jehož součástí je stavba, k. ú. Liberec  

10. Zařazení návrhů do pořizovaných změn Z2_A a Z2_D územního plánu Liberec (k. ú. Vratislavice nad Nisou) 

11. Memorandum o společném zájmu a postupu ve věci záměru výstavby a provozu sběrného dvora a nové 

kompostárny 

12. Podání žádosti o podporu k projektu MŠMT "Zvýšení kvality vzdělávání ZŠ Švermova – kmenové učebny"  

13. Poskytnutí dotace organizaci ADVAITA, z. ú., na protidrogové služby a uzavření veřejnoprávní smlouvy 

14. Poskytnutí dotace organizaci Most k naději, z. s., na protidrogové služby a uzavření veřejnoprávní smlouvy 

15. Poskytnutí dotace pro Komunitní práce Liberec, o. p. s., a uzavření veřejnoprávní smlouvy 

16. Aktualizace Pravidel pro poskytování dotací z rozpočtu SML na podporu financování sociálních služeb 

a vyhlášení výzvy na rok 2023 

17. Vyhlášení programů dílčího Fondu zdraví a prevence Dotačního fondu SML na rok 2023 

18. Dodatek č. 1 k veřejnoprávní smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu statutárního města Liberec – ANIFILM 

19. Návrh na udělení Medaile města Liberec a Čestného občanství města Liberec v roce 2023 

20. Informace, dotazy a podněty zastupitelů 

201. Návrh rozpočtového opatření č. 2A) zařazení dotací do rozpočtu SML v roce 2023 v kompetenci rady města 

202. Informace o stavu připravovaných a realizovaných strategických projektů 

 

Účast všech členů zastupitelstva je podle § 83 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích 

(obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, povinná. 

 

 

Ing. Jaroslav Zámečník, CSc. v. r. 

primátor statutárního města Liberec  

 

 

STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC 


