STATUTÁRNÍ MĚSTO
LIBEREC

4. zasedání zastupitelstva města dne: 25. 4. 2013
Bod pořadu jednání:

Zrušení usnesení ZM č. 150/2011 a č. 115/2012

Zpracoval:

Petra Tomínová, pověřená zastupováním funkce vedoucího
oddělení technické správy školských a kulturních zařízení

odbor, oddělení:

odbor školství a kultury, oddělení technické správy školských a kulturních zařízení

telefon:

48 524 3425

Schválil: vedoucí oddělení

Petra Tomínová, pověřená zastupováním funkce vedoucího
oddělení školských a kulturních zařízení

vedoucí odboru
Projednáno:

Mgr. Pavel Kalous, vedoucí odboru školství a kultury
v 8. RM dne 16. 4. 2013

Poznámka:
Předkládá:

Bc. Martina Rosenbergová, v.r.
primátorka Statutárního města Liberec
Kamil Jan Svoboda, v.r. náměstek primátorky

Návrh usnesení
Zastupitelstvo města po projednání
schvaluje
zrušení usnesení ZM č. 150/2011 a č. 115/2012
Důvodová zpráva.

Zastupitelstvo města usnesením č. 27/09 ze dne 5. 3. 2009 schválilo Statut a Základní pravidla
pro využití Fondu pro financování rozvoje kulturních příspěvkových organizací. Finančním
zdrojem fondu jsou odvody z odpisů kulturních příspěvkových organizací.
Odbor školství a kultury požádal o čerpání finančních prostředků ve výši 3,5 mil. Kč na akci
„Stavební úpravy vstupních prostor Malého divadla“ (schváleno usnesením ZM č. 150/2011),
následně pak v květnu loňského roku o navýšení částky pro realizaci akce na 6 mil. Kč
(schváleno usnesením ZM č. 115/2012).
Z důvodu přijatých úsporných opatření v druhé polovině loňského roku nebyla akce realizována, 13. prosince 2012 pak bylo schváleno pozastavení příjmu finančních prostředků
z odpisů kulturních příspěvkových organizací zcela.
Přesto k dnešnímu dni již zrealizovalo Divadlo F. X. Šaldy tyto úpravy vstupních prostor:
1. Odstranění garnyží ve třech diváckých prostorách
2. Oprava opadaných omítek, sádrování nerovností a další povrchové úpravy
3. Malba stěn a stropu – 2 vrstvy ve všech prostorách
4. Malba loga Malého divadla dle vytvořené šablony na stěnu
5. Přestěrkování stávající podlahy, pokládka PVC, přechodové lišty, montáž pásů z PVC
6. Instalace vyvýšeného dřevěného pódia včetně nátěru
7. Renovace nábytku (židle + stoly) z dílen Divadla F. X. Šaldy
8. Částečná výměna osvětlení
9. Výroba 4 ks propagačních desek (plakáty a fotografie z inscenací)
Pozn. Dále bude vyměněn zátěžový koberec v hlavním foyeru Malého divadla
Záměr zrušení usnesení byl projednán s ředitelem Divadla F. X. Šaldy MgA. Martinem Otavou. Nyní je řešen havarijní stav střechy v budově Malého divadla, opraveny budou též střešní světlíky.
Vzhledem k výše uvedenému a zároveň k nutnosti úhrady smluvního výdaje v rámci platby za
výstavbu nového odloučeného pracoviště mateřské školy Čtyřlístek“ v ulici Markova ve
shodné výši 6 mil. Kč, předkládá nyní odbor školství a kultury k odsouhlasení a následnému
schválení zrušení usnesení ZM č. 150/2011 a č. 115/2012. Zároveň bude předložen do zastupitelstva města návrh (schválený radou města) na přesun této částky do Fondu pro financování
rozvoje školských příspěvkových organizací.
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