STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC

Pozvánka na zasedání
Výboru pro rozvoj a životní prostředí zastupitelstva
města Liberec
zveme vás na zasedání
„Výboru pro rozvoj a životní prostředí“
Termín zasedání: středa 21. 4. 2021 od 15:00 hodin

Místo jednání: zasedací místnost č. 209 historické radnice + online zasedání

Navrhovaný program:
1. Úvod – p. Chmelík (15:00 – 15:05)
2. Materiály předkládané na 4. ZM – (15:05 – 15:45)
- Program regenerace MPR a MPZ pro rok 2021 – schválení povinného podílu města
Návrh usnesení:
Výbor doporučuje ke schválení:
1. „poskytnutí dotace Ministerstva kultury z Programu regenerace MPR a MPZ pro rok 2021 ve
výši 20 000 Kč Svazu českých a moravských výrobních družstev, Václavské náměstí 831/21,
110 00 Praha, IČ: 00031712“
a
2. „poskytnutí povinného podílu 10 % z rozpočtu města ve výši 19 000 Kč dle Zásad Ministerstva
kultury pro užití a alokaci státní finanční podpory v Programu regenerace MPR a MPZ Svazu
českých a moravských výrobních družstev, Václavské náměstí 831/21, 110 00 Praha, IČ:
00031712“

- Schválení stažení žádosti o podporu projektu IPRÚ „Centrum aktivního života“
Návrh usnesení:
Výbor doporučuje ke schválení:
„stažení Žádosti o podporu k projektu IPRÚ „Rekonstrukce Liebiegova paláce pro potřeby
polyfunkčního komunitního centra – Centrum aktivního života“

- Poskytnutí prostředků na realizaci projektu „Historie průmyslu v Sasku a v Čechách
v zážitcích
Návrh usnesení:
Výbor doporučuje ke schválení:
1. „poskytnutí dotace ve výši 390.502,78 Kč spolku Boveraclub z.s., se sídlem Mrštíkova 850/3,
460 07 Liberec, IČ 26989166, na zajištění spolufinancování výdajů projektu Historie průmyslu
v Sasku a v Čechách v zážitcích v měsících březen 2021 - prosinec 2022 a uzavření
veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace“

a
2. „poskytnutí návratné finanční výpomoci ve výši 3.535.372,93 Kč spolku Boveraclub z.s., se
sídlem Mrštíkova 850/3, 460 07 Liberec, IČ 26989166, na zajištění předfinancování výdajů
projektu Historie průmyslu v Sasku a v Čechách v zážitcích v měsících březen 2021 - prosinec
2022 a uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí návratné finanční výpomoci“

a
3. „poskytnutí dotace ve výši 99.855,59 Kč spolku Technické muzeum Liberec- z.s., se sídlem
Masarykova 424/5, 460 01 Liberec, IČ 02826615, na zajištění spolufinancování výdajů
projektu Historie průmyslu v Sasku a v Čechách v zážitcích v měsících březen 2021 - prosinec
2022 a uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace“

- Výroční zpráva za rok 2020 a Akční plán MA21 pro rok 2021 (informace)
Návrh usnesení:
Výbor bere předkládaný materiál „Výroční zpráva za rok 2020 a Akční plán MA21 pro rok 2021“ na
vědomí.

- Porušení rozpočtové kázně v rámci MS 2009 (informace)
Návrh usnesení:
Výbor bere předkládaný materiál „Porušení rozpočtové kázně v rámci MS 2009“ na vědomí.
- „Sociální bydlení města Liberce - Bytový dům A" - odstoupení od žádosti o podporu
Návrh usnesení:
Výbor souhlasí s návrhem usnesení ve znění:
1. „s VARIANTOU A - pokračování v realizaci rekonstrukce bytového domu a administraci
žádosti o podporu“
Nebo
2. „s VARIANTOU B - odstoupení od žádosti o podporu“

3. Údržba zeleně v Liberci TSML – pí. Petra Plívová (15:45 – 16:10)
4. Diskuze (16:10 – 16:20)
Výbor pro rozvoj a životní prostředí
náměstí Dr. E. Beneše 1/1, 460 59 Liberec 1
e-mail: baborakova.jana@magistrat.liberec.cz

