
 

 

 

Liberec 7. prosince 2022  

 

 

P O Z V Á N K A 

na 9. řádné zasedání Zastupitelstva města Liberec,  

které se koná ve  č t v r t e k  15. prosince 2022 od 15:00 hodin 

v zasedací místnosti č. 11 – přízemí budovy radnice  

 

1. Zahájení, schválení pořadu jednání 

2. Diskuze občanů 

3. Návrh rozpočtu statutárního města Liberec na rok 2023 

4. Rozpis návrhu rozpočtu statutárního města Liberec na rok 2023 

5. Obecně závazná vyhláška SML č. n/2022, kterou se mění Obecně závazná vyhláška SML č. 5/2021 o místním 

poplatku za obecní systém odpadového hospodářství 

6. Návrh rozpočtového opatření č. 9B) změny rozpočtu SML na rok 2022 v kompetenci zastupitelstva města 

7. Volba členů výborů Zastupitelstva města Liberec 

8. Majetkoprávní operace – nabytí nemovitosti od ČR – Lesy České republiky, s. p. – k. ú. Machnín 

9. Majetkoprávní operace – záměr převodu pozemků p. č. 548/1 a p. č. 548/2, k. ú. Františkov u Liberce 

10. Majetkoprávní operace – záměr směny částí pozemků, k. ú. Radčice u Krásné Studánky 

11. Majetkoprávní operace – záměr směny pozemků, k. ú. Rochlice u Liberce 

12. Majetkoprávní operace – záměry prodeje pozemků – nesouhlasná stanoviska 

13. Majetkoprávní operace – záměr prodeje pozemku, k. ú. Vesec u Liberce – změna usnesení 

14. Návrh na pořízení změny územního plánu zkráceným postupem na pozemku parc. č. 128/14 

v k. ú. Horní Hanychov 

15. Podnět k pořízení Z3_C změny územního plánu Liberec a pořízení Z3 změny zkráceným postupem 

16. Pořízení Z4 změny územního plánu Liberec zkráceným postupem 

17. Návrh na pořízení změny územního plánu zkráceným postupem Z1_F (Hengst Filtration) 

18. Plánovací smlouva – Výstavba odbočovacího pruhu k nákupnímu centru Géčko – Globus 

19. Plánovací smlouva Radčice – Ke Koupališti – úprava místní komunikace 

20. Podnět na řešení dopravní situace na místní komunikaci Mařanova 

21. Podnět na průběh stavebních prací před ZŠ Kaplického a řešení dopravní situace v ul. Mařanova 

 

STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC 



 

22. Delegace zástupce na řádnou valnou hromadu společnosti ČSAD Liberec 

23. Delegace zástupce na řádnou valnou hromadu společnosti Autocentrum Nord, a. s. 

24. Přijetí dotace na projekt Centrum bydlení Liberec II  

25. Investiční dotace pro Zoo Liberec, p. o. 

26. Investiční dotace pro Severočeské muzeum v Liberci, p. o. 

27. Vyhlášení dotačního programu Stravování žáků na období 2023–2026 

28. Změna názvu projektu již poskytnuté dotace z Fondu kultury a cestovního ruchu – Kruh přátel Severáčku, z. s. 

29. Poskytnutí dotace z rozpočtu statutárního města Liberec pro Židovskou obec Liberec na podporu opravy hrobek 

na židovském hřbitově  

30. Balíček proti drahotě – soubor opatření na pomoc lidem nejvíce postiženým inflací a drahými energiemi 

31. Informace, dotazy a podněty zastupitelů 

201. Návrh rozpočtového opatření č. 9A) zařazení dotací do rozpočtu SML v roce 2022 v kompetenci rady města 

202. O provedených změnách v rozpisu rozpočtu statutárního města Liberec od 1. 6. 2022 do 30. 11 2022  

schválených vedoucím odboru ekonomiky 

203. Dohoda o narovnání se spol. Interma BYTY, a. s. – zpráva o průběhu jednání 

 

 

 
 

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  

 

 

 

 

 


