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ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ 

 
Číslo 15 
Typ zasedání řádné 
Datum 25. června 2012 
 
Účast na zasedání: 
Člen ŘV: účast náhradník účast 
Ing. Tomáš Hampl omluven   
Lukáš Martin přítomen   
Ing. Lidie Vajnerová omluvena   
RNDr. Vít Příkaský omluven   
Prof. Dr. Ing. Zdeněk Kůs omluven Prof. Ing. Novák přítomen 
Ing. Martin Procházka omluven   
Ing. Jaroslav Morávek přítomen   
MUDr. Kateřina Absolonová přítomna   
Bc. Jiří Šolc přítomen   
Bc. Zuzana Kocumová přítomna   
Bořek Machatý omluven   
Celkem přítomno 5 členů s hlasovacím právem.  
 
Manažer IPRM Ing. Michal Vereščák přítomen 
 
Zástupce SML Ing. Hana Josefíková přítomna 
 
Navržený program zasedání: 

1. Úvodní seznámení s programem zasedání 

2. Aktualizace indikativního seznamu 

3. Aktualizace dokumentu IPRM Liberec – Atraktivní a kvalitní život v Liberci 

4. Žádost o navýšení rozpočtu projektu „Regenerace a revitalizace kostela sv. Bonifáce v Liberci a 
rozšíření možností jeho využití“ 

5. Různé, diskuse 
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1. Úvodní seznámení s programem zasedání 

Jednání zahájil ve 15:10h manažer IPRM Ing. Michal Vereščák a seznámil členy ŘV 
s programem zasedání. 

 

2. Aktualizace indikativního seznamu  

Ing. Vereščák zahájil zasedání upozorněním, že vzhledem k počtu přítomných členů 
s hlasovacím právem není Řídící výbor usnášeníschopný.  

Bc. Šolc – informoval, že výběrové řízení na revolving bylo neúspěšné, nyní půjde do ZM 
materiál s návrhem financování projektů prostřednictvím směnečného programu. Banka 
vydá směnku, kterou sama sobě odkoupí a SML poskytne záruku ve formě zástavy Tipsport 
arény. Pokud tuto operaci ZM neschválí, IPRM Liberec – Atraktivní a kvalitní život v Liberci 
bude muset být zrušeno, IPRM Liberec – zóna „Lidové sady“ by bylo financováno z prodeje 
městských společností či z rozpočtu města. 

p. Martin – navrhl, aby ŘV projednal, zda veškeré projekty držet v ind. seznamu, nebo je 
přesunout do rezervy a v případě získání peněžních prostředků je přesunout zpět. Prozatím 
by bylo vhodné projekty ponechat v ind. seznamu, protože v případě získání financí lze na  
projektech pracovat přes letní měsíce, v případě opačném  by až zářijové ZM vrátilo 
projekty zpět do ind. seznamu.  

MUDr. Absolonová – vznesla dotaz, zda se uvedený postup týká i Svijanské arény. Bc. Šolc 
uvedl, že ano, v současné době nemáme peníze na žádný projekt. MUDr. Absolonová dále 
vznesla dotaz, zda neměstské projekty naplní indikátory. Ing. Vereščák konstatoval, že ano 
ovšem za předpokladu, že partnerské projekty budou opravdu realizovány. 

P. Martin – uvedl, že projekt Centrum aktivního odpočinku by měl v profinancování 
nahradit projekt Bazén Liberec. Na rozhodnutí o projektech z IPRM Liberec – Atraktivní a 
kvalitní život v Liberci bude čas přes letní měsíce. 

Ing. Vereščák – uvedl, že některé projekty, zejména projekt Revitalizace vícefunkčních 
hřišť při ZŠ Švermova a ZŠ Aloisina výšina jsou v pokročilém stádiu realizace. Téměř jisté 
je to, že se z IPRM Liberec – Atraktivní a kvalitní život v Liberci nebudou dělat velké 
městské projekty, jako je Svijanská aréna a Divadlo F. X. Šaldy. Tím, že projekty nejsou ve 
fázi pokročilé přípravy (Divadla F. X. Šaldy), je téměř nemožné projekt v časových 
intencích realizovat. Mnohem lépe se budou finančně „točit“ malé akce než velké. Pokud do 
rezervy přesuneme velké projekty a některé malé, z hlediska převisu financí v rámci IPRM 
se dostaneme k relativně pozitivnímu výsledku. 

Bc. Kocumová – vznesla dotaz, zda nenastane situace, kdy dotaci nedočerpáme – 
minimálně v rámci výběrových řízení uspoříme cca 30%. Ing. Vereščák – uvedl, že je to 
možné, hrubý odhad je cca 50mil. Kč. Je ale zároveň možně, že přijdou žádosti o navýšení 
rozpočtu některých projektů (viz předložený projekt kostela sv. Bonifáce). MUDr. 
Absolonová podotkla, že partner projektu neměl v rozpočtu peníze na administrativní 
úkony, a nyní je najednou finální částka téměř dvojnásobná. Prof. Novák – uvedl, že se 
jedná o částky, které jsou ponížitelné. Ing. Vereščák – upozornil na to, že žádost o 
navýšení rozpočtu má smysl posuzovat jako celek - buď schválit, nebo ne, ale neřešit 
jednotlivosti.  

Ing. Vereščák  - dále uvedl, že z hlediska indikativního seznamu má smysl vyčkat na závěr 
od ekonomů a konkrétní čísla vztažená k IPRM Liberec – Atraktivní a kvalitní život v Liberci 
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a IPRM Liberec – zóna „Lidové sady“ a v září učinit finální rozhodnutí stran výběru projektů 
k realizaci. 

P. Martin – uvedl, že pokud nebudou k dispozici finance, budou se projednávat především 
partnerské projekty s takovými partnery, kteří budou schopni projekt i profinancovat.  Ing. 
Vereščák – uvedl, že jde pouze o projekty sokolovny Vesec a TJ Lokomotiva s ohledem na 
změnu žadatele ze SML na příslušné tělovýchovné jednoty. 

 

Ing. Morávek – nadnesl otázku, jakou mít filosofii do budoucna, pokud je zadlužená i celá 
ČR. Ing. Vereščák – vysvětlil, že všechny operační programy jsou předfinancovány ze 
státního rozpočtu a v momentě, kdy auditoři projekty prověří, EU uvolní peníze. Ing. 
Morávek – by rád vyzval EU, aby poskytla peníze dopředu, jinak není možné v realizaci 
projektů pokračovat. Jeho představa byla, že IPRM slouží především k financování 
městského majetku (Divadlo F. X. Šaldy). 

P. Martin – navrhl ověřit proces ex ante financování. Ing. Vereščák – upozornil, že v příštím 
programovacím období to může být jedna z možností, ale ne nyní (v rámci ROP 2.1). P. 
Martin – přesto navrhl tuto možnost prověřit. 

Ing. Vereščák – osvětlil stav projektu ZŠ Sokolovská – rekonstrukce. Rada města 
prověřovala projekt v rozsahu rekonstrukce tělocvičny. Původní projekt byl sepsán jako 
projekt složený ze tří částí (obnova hřiště, knihovny, tělocvičny). Předmětem další RM bude 
upravit rozsah projektu.  

MUDr. Absolonová – navrhla vytvořit nový projekt ZŠ Sokolovská místo jeho úpravy. Ing. 
Vereščák – upozornil na to, že nový projekt lze do ind. seznamu dostat jedině přes výzvu a 
další kolo výzvy nedoporučuje. U ZŠ Sokolovské vzniká do konce roku projektová 
dokumentace, do té doby lze projekt aktualizovat. V současné době je upraven záměr na 
podobu rekonstrukci tělocvičny, je prověřován rozpočet, poté tento projekt bude předložen 
ŘV. Procesně je to výrazně jednodušší než realizovat novou výzvu.  

Bc. Šolc – vznesl dotaz, zda lze přetransformovat městský projekt na partnerský (např. 
kino Varšava). Ing. Vereščák – ujistil, že procesně to možné je, konečně je to i případ 
sokolovny Vesec.  

MUDr. Absolonová – navrhla ujasnit název projektu týkající se tělocvičny při ZŠ 
Sokolovské. Ing. Vereščák – navrhl ponechat název „ZŠ Sokolovská – rekonstrukce“, který 
je uveden v projektovém záměru.  

Ing. Vereščák – dále uvedl, že na zastupitelstvu města bude u projektů uveden jako 
žadatel SML, čímž bude umožněna samotná realizaci akce, změna žadatele půjde ruku v 
ruce se zvolením zástupců SML do řídících/dozorčích orgánů partnerských organizací 
(způsobilost žadatele).  

Hlasování (ŘV je neusnášeníschopný, přítomno 5 členů s hlasovacím právem, 1 člen bez 
hlasovacího práva) o následujících bodech: 

• Přeřazení projektu „Přestavba monofunkčního sportoviště v areálu Městského 
stadionu v Liberci“ do rezervy 

• Zařazení projektu „ZŠ Sokolovská – rekonstrukce“ do ind. seznamu 

• Vyřazení projektu „Revitalizace štoly v Klicperově ulici“ z indikativního seznamu i 
rezervy (na základě žádosti předkladatele projektu). 
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PRO: 5 hlasů + 1 hlas člena bez hlasovacího práva 

 

Hlasování o bodech:  

• ŘV doporučuje Radě města zařadit „Rekonstrukci sokolovny Vesec“ do indikativního 
seznamu 

• Navýšení rozpočtu projektu „Regenerace a revitalizace kostela sv. Bonifáce v Liberci 
a rozšíření možností jeho využití“ 

PRO: 5 hlasů + 1 hlas člena bez hlasovacího práva  

 

Prof. Novák – navrhl hlasovat o projektu „Regenerace a revitalizace kostela sv. Bonifáce 
v Liberci a rozšíření možností jeho využití“ co nejdříve, protože předkladatelé chtějí podat 
žádost o poskytnutí dotace již v září tohoto roku.  

MUDr. Absolonová - navrhla hlasování o tomto bodu formou per rollam v pátek, když bude 
prof. Novák uznán ZM právoplatných členem ŘV. 

Bc. Kocumová – navrhla hlasování per rollam o bodech programu č. 3 a 4. 

Ing. Vereščák – uvedl, že není nutné předkládat projekt „Regenerace a revitalizace kostela 
sv. Bonifáce v Liberci a rozšíření možností jeho využití“ do RM, hlasování tedy bude 
probíhat do středy 27.6.2012, materiál do zastupitelstva bude předložen prostřednictvím 
pana náměstka Martina na stůl. 

S ohledem na ne usnášeníschopnost tohoto ŘV mají veškerá usnesení pouze 
proklamativní význam. 

Závěr jednání: 

Hlasování o bodech předložených v programu 15. zasedání ŘV proběhne per rollam, a to do 
středy 27.6.2012. Doporučení ŘV bude poté předloženo zastupitelstvu města. 

Jednání bylo ukončeno v 16.00h. 

 

 

Zapisovatel: 
Ing. Hana Josefíková 

Předsedkyně ŘV 
Bc. Zuzana Kocumová 

 


