Informace pro ZM z jednání rady města
a ostatní informace
Na Ministerstvo pro místní rozvoj byla podána žádost o dotaci na
zpracování Územního plánu.
Od 13.1.2016 máme nového kolegu na odboru životního prostředí – Bc.
Štěpán Štochl, nyní probíhá jeho zaškolování.
Probíhá výběrové řízení na demolici sportovní haly. Nabídku máme od
4 firem. Výběrové řízení není dokončeno, bude předloženo ke schválení
na příštím jednání ZM.
Probíhá projektová příprava celkové rekonstrukce mostu v Poštovské
ulici a lávky u Bradáčů – projekty pro stavební povolení a provedení
stavby včetně inženýrské činnosti zpracovává RAL projekt s.r.o.
Jablonec nad Nisou za 244.420.- vč. DPH.
Probíhá projektová příprava na plynovodní přípojku k hasičům – č.p.
105, Sokolská ulice. Dokumentaci včetně inženýrské činnosti
zpracovává Ing. Milan Folwarczny, Energetické projekty Liberec za
16.940.- vč. DPH.
Čistírna odpadních vod Jílové – podle informací pana Samka, je
projekt kořenové čističky v Jílovém připraven ve skříni. Po zjištění
všech skutečností musím konstatovat, že řízení k vydání stavebního
povolení bylo na Magistrátu města Liberec zastaveno již 22.08.2013.
Projektant konstatoval, že od doby zpracování projektu již uplynula delší
doba a projekt je zastaralý a již dvakrát se od té doby změnila
legislativa. Musí se tedy udělat celý projekt znovu. Nyní probíhá
v Jílovém hydrogeologický průzkum. O dalším průběhu Vás budu
informovat na dalším jednání.
Probíhá rekonstrukce bytu po Fialových a suterénu základní školy pro
potřeby školní družiny a ZUŠ. Náklady akce: 209.926.- Kč smlouva
s panem Mrázem – bourací a zednické práce, omítky, sociální zařízení,
podlahy apod., 187.949.- Kč kompletní rekonstrukce elektrorozvodů,
cca 55.000.- izolace zdiva proti vzlínání vlhkosti, cca 120.000.1

kompletní rekonstrukce vytápění včetně rozvodů. Celkové náklady tedy
budou cca 600.000.- Kč.
V pondělí 1.2.2016 v 17 hodin končí podání žádostí o dotaci z rozpočtu
města na podporu spolkové činnosti.
Směnná smlouva s Lesy ČR s.p. (pozemky Buřín) – vše se vrací zpět
k posudkům, bude probíhat jejich aktualizace, poté opět budeme
schvalovat návrh smlouvy, kterou následně bude schvalovat
Ministerstvo zemědělství.
Kupní smlouva na pozemek p.č. 2616 ve vlastnictví ŘSD (Budimex)
zatím není potvrzená Ministerstvem financí.
Na č.p. 6 došlo k výměně dveří.
Na č.p. 202 bude vyměněno 8 ks oken v 1. patře, zakázka se velmi
komplikuje. Pan Čechlovský nedodržel podmínky objednávky, začátkem
prosince převzal zakázku pan Kola, okna měla být montována tento
týden, ale objevila se vada na povrchové úpravě, čekáme na vyjádření.
12.1.2016 proběhla společná schůzka se zástupci partnerského města
Wiegliniec. Budeme spolupracovat na dvou projektech.
1. společné Norsko-Polsko-České setkání mládeže na téma Rozdíly
v životě rodin (podporuje Erasmus)
2. vybudování naučné stezky po drobných sakrálních památkách
v Hodkovicích (Euroregion Nisa)
11.1.2016 proběhlo na MěÚ setkání spolků a byl sestaven plán akcí na
rok 2016

Příští jednání zastupitelstva města proběhne 09.03.2016 od 18 hodin v obřadní
síni na radnici
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