Město Libčice nad Vltavou
k rukám Rady města
Nám. Svobody 90
252 66 Libčice nad Vltavou
Věc: Návrh na doplnění plánu investic na rok 2017 – pracovního jednání
V souladu s § 82 odst. a) zákona 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění, předkládáme radě města
návrh na zařazení níže uvedených záměrů do plánu přípravy a realizace investic na rok 2017.
V průběhu pracovního jednání zastupitelstva města konaného 18. 1. 2017 byli přítomní zastupitelé
seznámeni s plánem připravovaných investičních akcí pro rok 2017. Za Libčický občanský spolek LOS
jsme navrhli doplnit investiční plán o další záměry, které zde pro rekapitulace uvádíme:
1. Projekt modernizace veřejného osvětlení (VO) v Libčicích s vyuţitím nových technologií např. LED

- navrhujeme v prvním kroku zpracovat odbornou analýzu finančních nákladů na realizaci
modernizace a následný provoz nových LED svítidel

- prověřit moţnost vyuţití dotačního titulu pro pokrytí části pořizovacích nákladů na modernizaci
VO, případně podat ţádost o dotaci
- vytipovat vhodnou ulici/lokalitu a připravit realizaci pilotního projektu
2. Obnova zahrady při MŠ - v návaznosti na stavební úpravy v areálu školky navrhujeme:
co nejdříve prověřit a následně odborně ošetřit dřeviny dotčené terénními úpravami v
souvislosti s přístavbou nového pavilónu
b) zpracovat projekt „Obnovy zahrady při MŠ Libčice“, a to v rozsahu:
- zhodnocení současného stavu zeleně, herních prvků a povrchů
- návrh kompletní obnovy zahrady vyplývající z aktuálních potřeb MŠ, včetně výkazu výměr a
návrhu moţné etapizace
Projekt doporučujeme zpracovat architektem se zkušeností s navrhováním zahrad při MŠ.
c) prověřit moţnost vyuţití příslušných dotačních titulů (OPŢP, Nadace Proměny, a další)
a)

3. Navrhujeme zpracovat projekt bezbariérových úprav veřejných budov ve vlastnictví města a
připravit realizaci navrţených úprav přednostně ve školách a na městském úřadě.
4. Nesouhlasíme s předloţeným řešením úpravy plochy před katolickým kostelem a ţádáme radu
města, aby respektovala studii „Revitalizace plochy před kostelem sv. Bartoloměje“ zpracovanou RHArch (03/2015) a prezentovanou na veřejném projednání i na webu města. Poţadujeme, aby byly
zpevněné plochy redukovány v souladu se studií a pouţit navrţený materiál (ţula, hutněný štěrk).
5. Dále navrhujeme radě města, aby v návaznosti na plánované parkoviště za budovou „Ludvík“ řešila
moţnost krátkodobého parkování rodičů vezoucí děti do školky a technické opatření pro vstup do
školky zadním vchodem z uličky Proti škole.
Děkujeme.
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