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ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ 

 
Číslo 16 
Typ zasedání řádné 
Datum 17. září 2012 
 
Účast na zasedání: 
Člen ŘV: účast náhradník účast 
Ing. Tomáš Hampl přítomen   
Lukáš Martin přítomen   
Ing. Lidie Vajnerová přítomna   
RNDr. Vít Příkaský přítomen   
Prof. Ing. Novák přítomen   
Ing. Martin Procházka omluven   
Ing. Jaroslav Morávek omluven   
MUDr. Kateřina Absolonová omluvena   
Bc. Jiří Šolc přítomen   
Bc. Zuzana Kocumová přítomna   
Bořek Machatý omluven   
Celkem přítomno 7 členů s hlasovacím právem.  
 
Manažer IPRM Ing. Michal Vereščák přítomen 
 
Zástupce SML Ing. Hana Josefíková omluvena 
 
Navržený program zasedání: 

1. Úvodní seznámení s programem zasedání 

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

3. Žádost o změnu žadatele projektu „Sokolovna Vesec – rekonstrukce“ 

4. Žádost o navýšení rozpočtu projektů:  

   „Komunitní centrum Ruprechtice“ 

   „ Jezdecký klub Liberec – rekonstrukce jezdeckého klubu“ 

   „Vodní dům Harcov“ 

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

Jednání zahájil ve 14:30h manažer IPRM Ing. Michal Vereščák a seznámil členy ŘV 
s programem zasedání. Vzhledem k počtu přítomných členů (7) s hlasovacím právem byl 
ŘV usnášeníschopný. 

 

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

   Ing. Vereščák přednesl ŘV ke schválení návrh aktualizace dokumentu IPRM, resp. popis 
postupu: byla zveřejněna 1. výzva, následně na základě vyřazených (nerealizovaných 
projektů SML) byla na uvolněnou alokaci vyhlášena 2. výzva k podání žádostí. 

    Hlasování: ŘV schvaluje aktualizaci dokumentu IPRM v předložené formě 

    Pro: 7 hlasů, proti: 0 hlasů, zdržel se: 0 hlasů  

 

3. Žádost o změnu žadatele projektu „Sokolovna Vesec - rekonstrukce“ 

   Ing. Vereščák – TJ Slovan Vesec nesplňuje charakter veřejnoprávního subjektu a tudíž 
nemůže být žadatelem o poskytnutí dotace v rámci ROP SV. Valnou hromadou této 
organizace však bylo přijato usnesení, kterým byla nabídnuta dvě místa zástupcům 
města Liberec v revizní komisi (dozorčí orgán) TJ Slovan Vesec, což vytváří podmínky 
pro změnu „žadatelství“ ze SML na TJ. 

    Bc. Kocumová – navrhla členům ŘV oslovit své kluby v zastupitelstvu města s tím, že 
předloží návrhy na zmíněné dva zástupce. 

    p. Martin + Bc. Šolc s navrhovaným postupem souhlasí. 

    Ing. Vereščák – je zapotřebí nejdříve ZM schválit nominanty do dozorčího orgánu 
tělovýchovné jednoty a následně ZM projednat změnu indikativního seznamu (změna 
žadatele). 

    Hlasování: ŘV schvaluje změnu žadatele projektu „Sokolovna Vesec – rekonstrukce“ ze 
SML na TJ Slovan Vesec pod podmínkou, že ZM schválí dva nominanty do revizní komise 
TJ Slovan Vesec. 

    Pro: 7 hlasů, proti: 0 hlasů, zdržel se: 0 hlasů 

 

4. Žádost o navýšení rozpočtu projektů:  

    4.1. „Komunitní centrum Ruprechtice“  

    Důvodem žádosti o navýšení rozpočtu předmětného projektu je nezohlednění některých 
podstatných aktivit projektu v rozpočtu projektového záměru (vztahující se k původně 
předloženým aktivitám projektu popsaným v projektovém záměru). Druhým důvodem je 
snaha předkladatele o rozšíření projektu o nové aktivity a zisk finančního krytí na tyto 
nové aktivity.  

    Bc. Kocumová – požadované navýšení na nové aktivity představuje cca 40 % navýšení 
stávajícího rozpočtu a významně mění podobu projektu. 

    Ing. Vereščák – nejedná se o objektivně nepředvídatelné okolnosti, nekoresponduje 
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s podklady uvedenými v projektovém záměru. Neschválení žádosti o navýšení rozpočtu 
projektu (zejména části týkající se nových aktivit) neznamená znemožnění jeho 
realizace. 

    Ing. Vajnerová – nesouhlasí s předloženou podobou žádosti o navýšení rozpočtu a žádá 
její přepracování. 

    Ing. Hampl – rovněž doporučuje hlasování o žádosti odložit a předkladatele vyzvat 
k přepracování a předložení bližší specifikace nárokovaných položek rozpočtu. 

    Závěr: ŘV ukládá manažerovi IPRM vykomunikovat s předkladatelem žádosti její 
přepracování a opětovné předložení ŘV k projednání.  

   4.2. „Jezdecký  klub Liberec – rekonstrukce jezdeckého klubu“ 

         Ing. Vereščák – informoval o realizovaných akcích v rámci 1. výzvy a přiblížil důvod 
žádosti o navýšení ceny projektu – zbudování podchodu pro koně. 

         Ing. Hampl – objasnil historické souvislosti v dotčeném území (rekonstrukce mostu 
v ul. Norská) 

         Ing. Vajnerová – nejedná se o výrazné navýšení rozpočtu projektu (cca 3 – 4 %). 

         Hlasování: ŘV schvaluje předloženou žádost o navýšení rozpočtu projektu. 

         Pro: 7 hlasů, proti: 0 hlasů, zdržel se: 0 hlasů 

   4.3. „Vodní dům Harcov“ 

         Ing. Vajnerová – vznáší dotaz, zda v případě neodsouhlasení požadavku o navýšení 
rozpočtu projektu nebude realizace projektu ohrožena. 

         Ing. Hampl – míní, že předprojektová příprava nebyla dostačující tak, jako tomu bylo 
v případě dalších akcí v rámci IPRM. 

         Bc. Šolc – dotaz, zda nerealizování požadavků uvedených v žádosti o navýšení 
rozpočtu ovlivní celkovou realizaci projektu. 

         Ing. Vajnerová – navrhla oslovit žadatele o podrobnější specifikaci (a obhajobu) 
jednotlivých položek v předložené žádosti (odstranění sutě…). 

Závěr: ŘV ukládá manažerovi IPRM vykomunikovat s předkladatelem žádosti bližší 
specifikaci položek rozpočtu, kterých se týká žádost o navýšení a zajistit přítomnost 
předkladatele nebo jeho zpracovatele PD na příštím zasedání ŘV s cílem obhájit 
požadované navýšení rozpočtu projektu. 

 

5. Různé, diskuse  

Bc. Kocumová, předsedkyně ŘV, všem zúčastněným poděkovala za konstruktivní 
jednání a v 15:40 jednání ŘV ukončila. 
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Zapisovatel: 
Ing. Hana Josefíková 

Předsedkyně ŘV 
Bc. Zuzana Kocumová 

 


