Informace pro ZM z jednání rady města
a ostatní informace
Vzpomínkové setkání – v pondělí 9. 5. 2016 od 17:00 hodin proběhlo na náměstí
vzpomínkové setkání k 70. výročí znovuodhalení pomníku T. G. Masaryka. Děkuji
Sdružení rodáků a přátel Hodkovic a MěKS za uspořádání akce. Setkání se
zúčastnil PhDr. Martin Komárek – poslanec Parlamentu ČR, který byl
v Hodkovicích na pracovní návštěvě.
Železniční koridor Praha – Liberec – ve středu 27. 4. 2016 proběhlo na radnici
jednání za účasti hejtmana Martina Půty, radního pro dopravu pana Masníka,
zástupců Ministerstva dopravy a SŽDC o trase koridoru přes správní obvod našeho
města. SŽDC bude nyní nově zadávat zpracování nové studie, kdy navrhovaná
trasa bude sloužit primárně jako spojení Praha – Liberec a pro regionální dopravu,
(nikoliv pouze jako mezinárodní koridor). Pro naše území bude zpracována
samostatná studie se zpřesněním zasazení případných vstupních a výstupních
portálů tunelů. Výsledek studie lze očekávat nejdříve v horizontu 2 let.
Projektová dokumentace na sportovní halu – bylo zadáno zpracování
projektové dokumentace na výstavbu sportovní haly.
Jednostupňová dokumentace - Dokumentace pro stavební povolení (DSP) v
rozsahu a obsahu dle přílohy č. 5 vyhl. č. 499/2006 Sb. s částí D (dokumentace
objektů) v podrobnosti dokumentace pro provedení stavby (DPS) tj. v rozsahu a
obsahu dle přílohy č. 6 vyhl. č. 499/2006 Sb.
2. Výkaz výměr a kontrolní rozpočet pro výběr dodavatele
3. Inženýrská činnost pro zajištění vydání sloučeného územního rozhodnutí a
stavebního povolení na změnu stavby před dokončením
1.

I. Termíny odevzdání plnění zhotovitelem (čas plnění):
Ad1) do 14 týdnů od podpisu smlouvy
Ad2) do 2 týdnů od zpracování bodu 1
Ad3) dle správních lhůt dotčených orgánů státní správy a správců sítí,
předpoklad do 16 týdnů od zpracování bodu 1
II. Honorář
Ceny bez DPH
Ad1)
Ad2)
Ad3)

595.000,- + DPH
37.000,- + DPH
23.000,- + DPH

Cena celkem bez DPH za body 1 až 3
DPH 21%
Celková cena s DPH

655.000,- Kč
137.550,- Kč
792.550,- Kč
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Plynovodní přípojka Sokolská č. p. 105 – v týdnu od 23. 5. 2016 bude
realizována plynovodní přípojka k hasičům. Následně bude zpracován projekt na
vnitřní rozvody, tam se předpokládá realizace v roce 2017 – s možností využít
dotační titul Lbc kraje
Dotační fond Libereckého kraje – máme dvě podpořené žádosti z programu 1.1
Podpora jednotek požární ochrany obcí Libereckého kraje:
Dýchací technika – 72.754.- Kč 50% celkových nákladů
Radiostanice – dokončení obnovy – 16.542.- Kč 50% celkových nákladů
Žádost o dotaci na dopravní automobil – prostřednictvím HZS Libereckého
kraje byla na Generální ředitelství HZS ČR podána žádost o dotaci na dopravní
automobil pro jednotku dobrovolných hasičů na rok 2017. Celkové náklady
investiční akce 1.279.500.- Kč, dotace GŘ HZS 450.000.- Kč, dotace kraj
300.000.- Kč.
Komín zdravotní středisko – na základě revizní zprávy byla zadána oprava –
vyvložkování komínu na zdravotním středisku. Celková cena: 18.484.- Kč,
realizace 23. 5. 2016
Herní prvky na sídliště – na horním sídlišti bude instalována šplhací sestava a
vahadlová houpačka za 59.730.- Kč + náklady na dopadovou plochu.
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Česká školská inspekce v MŠ – výsledkem 3 denní kontroly je fakt, že musíme
v nejkratší možné době vyřešit oplocení areálu, v místě průchodu k Domovu a
centru aktivit.
Plnění rozpočtu za 1 – 4 /2016 po konsolidaci

příjmy:

výdaje:

13.654.837,12
14.023.323,16

Rekonstrukce školní družiny – je dokončena, probíhá závěrečné vyúčtování, o
celkových nákladech Vás budu informovat na příštím jednání.
Bylo zadáno výběrové řízení na vedoucí ekonomického odboru a správy
majetku, termín podání přihlášek je stanoven do 30. 5. 2016.

Příští jednání zastupitelstva města proběhne 29. 6. 2016 od 18:00 hodin v obřadní
síni na radnici.
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