STATUTÁRNÍ MĚSTO
LIBEREC

6. zasedání zastupitelstva města dne: 26. 6. 2014
Bod pořadu jednání:

Návrh na čerpání Fondu pro financování rozvoje kulturních příspěvkových organizací

Zpracoval:

Odbor majetkové správy

odbor, oddělení:

správy objektů a zařízení

telefon:

48 524 3312

Schválil: vedoucí oddělení

Pavel Podlipný, pověř. ved.

vedoucí odboru
Projednáno:

Ivana Roncová, pověř.zast.ved.odboru
RM dne 17.6.2014

Poznámka:
Předkládá:

Mgr. Martina Rosenbergová, v.r.
primátorka statutárního města Liberec
Mgr. Jiří Šolc, v.r. náměstek primátorky

Návrh usnesení
Zastupitelstvo města po projednání
schvaluje
čerpání Fondu pro financování rozvoje kulturních příspěvkových organizací ve výši
3.900.000,- Kč na akce viz. tabulka 1.

a ukládá
1) Mgr. Jiřímu Šolcovi, náměstku primátorky
vypsat výběrová řízení na předmětné položky
T: neodkladně
2) Mgr. Jiřímu Šolcovi, náměstku primátorky
předložit výsledek výběrových řízení radě města
T: neodkladně
3) Mgr. Jiřímu Šolcovi, náměstku primátorky
realizovat schválené akce
T: neodkladně
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Důvodová zpráva
------------------------------------------------------------------------------------------------Zastupitelstvo města schválilo usnesením č. 27/09 ze dne 5. 3. 2009 zřízení, statut a základní
pravidla Fondu pro financování rozvoje kulturních příspěvkových organizací (dále jen fond).
Čerpání finančních prostředků fondu je přísně účelově určeno především na realizaci velkých
oprav objektů kulturních příspěvkových organizací, zřizovaných Statutárním městem Liberec.
Základním zdrojem fondu je pro rok 2014 (usnesení ZM č. 290/2013 ze dne 12. 12. 2013)
částka odpovídající 50 % z účetních odpisů nemovitého i movitého dlouhodobého hmotného
majetku kulturních příspěvkových organizací, celkem 3.900.000,- Kč.
V souladu s článkem II., odst. 1) výše uvedených pravidel předkládá odbor správy majetku
radě města k odsouhlasení návrh čerpání finančních prostředků na akce:

Tabulka 1

č.

Zařízení

Akce

Náklady (odhad) Kč vč.
DPH

1.

Zoologická
zahrada

Rekonstrukce stěrkových
podlah v pavilonech a expozicích

700.000,- Kč

9/2014

2.

Zoologická
zahrada

Multifunkční víceúčelový stroj

1.800.000,- Kč

9-10/2014

3.

Botanická
zahrada

Rekonstrukce zařízení pro
vytápění pavilonů

1.400.000,- Kč

8/2014

CELKEM

Termín realizace

3.900.000,-Kč

Odůvodnění:
Ad 1. Jedná se o celkovou rekonstrukci stěrkových podlah v pavilonu opů, (pořadové číslo 23
v příloze č. 1) a opravy stěrkových podlah v bazénu lachtanů, (pořadové číslo 27 v příloze č.
1). Technický stav stěrkových podlah je na hranici životnosti, oprava havarijního stavu je nezbytnou, vynucenou investicí.
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Ad 2. Jedná se o nákup víceúčelového multifunkčního stroje pro celoroční využití. Zejména
se jedná o zajištění čištění komunikací a chodníků, sběr listí v podzimních měsících,
v zimním období bude zajišťovat zimní údržbu chodníků formou odklízení sněhu, zimnímu
posypu chodníků a ostatních ploch pro lepší zajištění schůdnosti a sjízdnosti v areálu.
Ad 3. Jedná se o rekonstrukci zařízení pro vytápění pavilonů v Botanické zahradě, který je na
hranici životnosti. Současný stav zařízení pro regulaci a měření je velice rizikový. Je nezbytné
nahradit stávající systém novým, který zajistí funkčnost a kompatibilitu zařízení.

Z výše uvedených důvodů doporučuje odbor správy majetku radě města odsouhlasit
předložený návrh na čerpání Fondu pro financování rozvoje kulturních příspěvkových organizací ve výši 3.900.000,- Kč.
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č.

Zařízení

Akce

Náklady (odhad) Kč vč.
DPH

Termín realizace

1.

Zoologická
zahrada

Rekonstrukce stěrkových
podlah v pavilonech a expozicích

700.000,- Kč

9/2014

Odůvodnění:
Ad 1. Jedná se o celkovou rekonstrukci stěrkových podlah v pavilonu opů, (pořadové číslo 23
v příloze č. 1) a opravy stěrkových podlah v bazénu lachtanů, (pořadové číslo 27 v příloze č.
1). Technický stav stěrkových podlah je na hranici životnosti, oprava havarijního stavu je nezbytnou, vynucenou investicí.
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Příloha č. 1
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č.

Zařízení

Akce

Náklady (odhad) Kč vč.
DPH

Termín realizace

2.

Zoologická
zahrada

Multifunkční víceúčelový stroj

1.800.000,- Kč

9-10/2014

Odůvodnění:
Ad 2. Jedná se o nákup víceúčelového multifunkčního stroje pro celoroční využití. Zejména
se jedná o zajištění čištění komunikací a chodníků, sběr listí v podzimních měsících,
v zimním období bude zajišťovat zimní údržbu chodníků formou odklízení sněhu, zimnímu
posypu chodníků a ostatních ploch pro lepší zajištění schůdnosti a sjízdnosti v areálu.
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č.

Zařízení

Akce

Náklady (odhad) Kč vč.
DPH

Termín realizace

3.

Botanická
zahrada

Rekonstrukce zařízení pro
vytápění pavilonů

1.400.000,- Kč

8/2014

Odůvodnění:
Ad 3. Jedná se o rekonstrukci zařízení pro vytápění pavilonů v Botanické zahradě, který je na
hranici životnosti. Současný stav zařízení pro regulaci a měření je velice rizikový. Je nezbytné
nahradit stávající systém novým, který zajistí funkčnost a kompatibilitu zařízení. Technický
popis zařízení - příloha č. 2
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Příloha č. 2
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