
S T A T U T Á R N Í   M Ě S T O 

L I B E R E C  

 

4.  zasedání zastupitelstva města dne: 30. 4. 2009 

Bod pořadu jednání:        

Věc:  Finanční podíl Statutárního města Liberec na obnově kulturních památek 
v rámci Programu regenerace městské památkové zóny v roce 2008 

 

Zpracoval: Viktor Pokorný, vedoucí oddělení technické správy školských, 
kulturních a sportovních objektů 

odbor, oddělení: odbor školství, kultury a sportu, oddělení technické správy           
školských, kulturních a sportovních objektů 

telefon: 48 524 3421 

Schválil: vedoucí oddělení Viktor Pokorný 

 vedoucí odboru Mgr. Pavel Kalous 

Projednáno: v RM dne 7. 4. 2008 

s Ing. Ondřejem Červinkou, náměstkem primátora, 

v komisi kultury a památkové péče 

Poznámka:       

Předkládá: 
Ing. Jiří  Kittner, v. r. 
primátor  města 

 
Ing. Ondřej Červinka, náměstek primátora 

Návrh usnesení 

Zastupitelstvo města po projednání       

s c h v a l u j e      
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finanční podíl Statutárního města Liberec ve výši l,330.000,- Kč na obnovu kulturních pamá-
tek v rámci Programu regenerace městské památkové zóny v roce 2009 pro objekt Neptunova 
kašna, Nerudovo náměstí, Liberec 
 
a   u k l á d á 
 
a)  Ing. Čeňku Svobodovi, vedoucímu odboru ekonomiky 
 
     zařadit do návrhu rozpočtu výdajů odboru technické správy veřejného majetku celkovou 
částku 1,330.000,- Kč v rámci nejbližšího rozpočtového opatření Statutárního města Libe-
rec 

                                T : neprodleně 
 
b) Ing. Ladislavu Fuchsovi, vedoucímu odboru technické správy veřejného majetku, zajistit     

vlastní realizace akce  
                  T : 31. 8. 2009 
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Důvodová zpráva 
 
Program regenerace městských památkových rezervací (MPR) a městských památkových zón 
(MPZ) byl přijat usnesením vlády č. 209/1992 Sb. Poskytnutí příspěvku podle § 16 odst. 1 
zák. č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů, je vázáno na zpra-
cování a schválení programu regenerace pro příslušnou památkovou zónu.  
 
Ústřední komise Ministerstva kultury pro Program regenerace městských památkových rezer-
vací a městských památkových zón projednala a schválila dne 25. 2. 2009 rozdělení státní 
finanční podpory v programu regenerace pro rok 2009.  
Výše kvóty státní finanční podpory v programu regenerace v roce 2009 pro každou městskou 
památkovou rezervaci nebo zónu je specifikována v ročním rozpisu státní finanční podpory, 
ve kterém je navržená částka pro město Liberec v celkové výši 1,330.000,- Kč. 
 
Na žádost MK ČR v listopadu 2008 oddělení technické správy školských, kulturních a spor-
tovních objektů zpracovalo anketní dotazník ministerstva kultury k Programu regenerace 
městské památkové zóny města Liberec, včetně orientačního přehledu připravovaných akcí 
obnovy památkových objektů pro rok 2009. 
 
Komise kultury a památkové péče na svém zasedání dne 26. 3. 2009 projednala stav celkem 
pět památek, z nichž vybrala jednu památku pro přidělení příspěvku. Kritériem výběru navr-
žených památek byla především fáze legislativní připravenosti pro rekonstrukci jednotlivých 
objektů a přerozdělení příspěvku z programu regenerace tak, aby jeho výše byla s ohledem na 
celkový rozpočet projektu pro vlastníka stimulující.  
Komise navrhuje přidělení příspěvku pro objekt Neptunova kašna, Nerudovo náměstí, Libe-
rec. Podíl finanční spoluúčasti dle typu vlastnictví ukládá tyto poměry pro financování prací : 
 
Podíl prostředků MK ČR z programu regenerace   1,330.000,- Kč. 
Podíl vlastníka objektu dle Zásad MK ČR              1,330.000,- Kč. 
Celkový rozpočet prací v roce 2009                        2,660.000,- Kč. 
  
Dle Zásad MK ČR pro užití a alokaci státní finanční podpory v Programu regenerace MPR a 
MPZ jsou jednotlivé finanční podíly stanoveny takto: 
 

Finanční  Finanční podíly podle druhu vlastnictví 
zdroje Město FO, PO Církev 

Prostředky vlastníka nebo  
uživatele, případně jiné zdroje 

min. 50 % min. 40 % min. 10 % 

Rozpočet města 0 min. 10 % min. 20 % 
Prostředky státu (MPZ) max. 50 % max. 50 % max. 70 % 
 
Návrh finančního podílu města na obnově kulturních památek v rámci Programu regenerace 
městské památkové zóny v roce 2008 činí celkovou výši 1,330.000,- Kč. 
 
Přílohy:   
č. 1. – Zápis z jednání komise pro urbanizmus, územní plánování a strategický plán ze dne  
           26. 3. 2009 
č. 2. – Rekapitulace akcí obnovy připravovaných v Programu regenerace městských památkových 

rezervací a městských památkových zón na rok  2009 
 



Příloha k Anketnímu dotazníku

Poř.     
č. 

Kulturní památka (identifikace objektu) Akce obnovy (stručná charakteristika)

Druh 
vlastníka 
(FO, PO, 
církev, 
obec)

Celkové 
náklady 

2009          
(v tis. Kč)

Z toho 
náklady na 

"památkové" 
práce             

(v tis. Kč)

Potřeba 
státní 

podpory          
(v tis. Kč)

1.

Neptunova kašna, Nerudov nám., parc.č.5763/1,      
k.ú. Liberec, rejstříkové číslo 13 929/5-3572

Oprava vany kašny a osazení zrestaurované sochy 
Neptuna a zrestaurovaného zábradlí obec 4 980 4 980 4 980

2.

Budova městské radnice, nám. 
Dr.E.Beneše,č.p.1,parc.č.1, k.ú. Liberec, rejstříkové 
číslo 19 126/5-4114

Oprava bočních věžiček, oprava interiéru a vitráží, 
sociálního  zařízení obec 8 300 8 300 6 400

3.

Kulturní a společenské centrum Lidové Sady, 
č.p.425/1, parc.č.3211,3212/1,3212/2,  k.ú. Liberec, 
rejstříkové číslo 37 628/5-5054

Výměna oken a nátěry, oprava střešního pláště a 
fasády obec 11 100 6 500 6 500

4.

Divadlo F.X.Šaldy, nám. Dr.E.Beneše, č.p. 462/1, 
parc.č.2, k.ú. Liberec, rejstříkové číslo 18 893/5-4136 Opravy interiérů a venkovní fasády obec 12 000 12 000 12 000

5.

Budova č.p. 8/II, Kostelní ul. (Střední sdravotní škola), 
parc.č.170, k.ú. Liberec, rejstříkové číslo 31 406/5-4160Oprava fasády obec 2 000 2 000 2 000

38 380 33 780 31 880
Akce obnovy připravované na rok 2009 celkem

Rekapitulace akcí obnovy připravovaných v Programu regenerace městských památkových rezervací a 
městských památkových zón na rok 2009

Název městské památkové rezervace nebo městské památkové zóny:



1/3 

Z á p i s  č. 3/2009 
z jednání komise kultury a památkové péče  

konané dne 26. března 2009 na Veletrhu dětské knihy v Liberci 

 
Přítomni:  Mgr. Čvančara, , Ing. Červinka, PhDr. Koudelková, PaedDr. Prchal, R. Vojáčková  
 Ing. Piňko, M. Dufek, M. Pešanová, K. Klikarová, L. Příhoda, Ing. Emingerová,  
 M. Wildner  
  
 
Omluveni:      Ing. Pešlová, M. Kněbort, Mgr. Krčmář, B. Kašpar, P. Černý  
 
Program: 
 
1. Slavnostní zahájení Veletrhu dětské knihy v Liberci 
Komise kultury a památkové péče realizovala své jednání přímo v areálu Veletrhu dětské knihy v Liberci 
u příležitosti jeho 7. ročníku. Letošní ročník měl název“ Úspěšní čtou“ a podtéma „Svět Julese Verna“ a 
„Příběhy všedního dne Františka Nepila“. 
 
Veletrh je opět třídenní ve dnech 26.3. – 28.3.2009 s otevírací dobou: 
čtvrtek 9:00 – 18:00 
pátek 9:00 – 18:00 
sobota 9:00 – 17:00. 
Cena vstupného – děti, studenti 10,- Kč, dospělí 20 Kč, dětské domovy 1,- Kč a doprovod na skupinu 
20 osob zdarma. 
Veletrh dětské knihy je pořádán za významné finanční podpory Poslanecké sněmovky Parlamentu ČR a 
Statutárního města Liberec. 
Záštitu nad konáním veletrhu převzal pan Václav Jehlička, ministr kultury ČR. 
Doprovodné programy jsou každoročně určeny především dětem a nabízejí drobné výtvarné a 
dramatické aktivity. 
 
Výčet některých vystavovatelů: 
ALBATROS nakladatelství, a.s., Praha 
Centrum volného času Arabela, o.s., Liberec 
Fortuna – nakladatelství učebnic, Praha 
KNIHKUPECTVÍ A ANTIKVARIÁT FRYČ, Liberec 
Krajská vědecká knihovna v Liberci 
Lidové noviny, a.s., Praha 
Mladá fronta, a.s., Praha 
MŠ Korálek Liberec 
Sdružení TULIPAN, Liberec 
SPN – pedagogické nakladatelství, a.s., Praha 
Technická univerzita v Liberci 
Ústav pro informace ve vzdělávání, Praha 
 
Na výstavišti bylo možné shlédnout mnoho doprovodných programů a další byly pořádány i mimo areál 
výstaviště: Liberecká radnice, Krajská vědecká knihovna, Naivní divadlo, Severočeské muzeum 
v Liberci, Divadlo F.X.Šaldy Liberec. 
 
Další knižní veletrhy v ČR v roce 2009: 
LIBRI 2009, Výstaviště Flóra Olomouc 
SVĚT KNIHY PRAHA 2009 A LITERÁRNÍ FESTIVAL, Výstaviště Praha 7 – Holešovice 
POLABSKÝ KNIŽNÍ VELETRH, Výstaviště Lysá nad Labem 
19. PODZIMNÍ KNIŽNÍ VELETRH, Havlíčkův brod 
 
Komise se měla možnost seznámit na místě s konkrétními vystavovateli i doprovodnými programy. 
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2. Program Regenerace Městské památkové zóny 
Komise v souladu s jejím schváleným statutem ze dne 13.2.2007 projednává návrhy předkládané Radě 
města Liberec, týkající se kulturních akcí a zařízení, záchrany památek a regenerace městské 
památkové zóny na území města Liberec. 
 
Komise se již druhým rokem v souladu se svým statutem vyjadřuje k legislativně připraveným 
památkám v rámci regenerace MPZ a v rámci možnosti získat finanční prostředky z Ministerstva kultury 
ČR. Pro letošní rok MK ČR přidělilo městu Liberci z 11,861 mil. Kč požadovaných částku 1,330.000,- 
Kč. 
  
Komise obdržela s časovým předstihem informace  o akcích obnovy 5 obecních památek legislativně 
připravených k provedení prací obnovy: 
 

1) Neptunova kašna – oprava vany kašny a osazení zrestaurované sochy Neptuna a 
zrestaurovaného zábradlí 

2) Budova městské radnice – oprava bočních věžiček, oprava interiéru a vitráží, sociálního 
zařízení 

3) Kulturní a společenské centrum Lidové sady – výměna oken a nátěry, oprava střešního 
pláště a fasády 

4) Divadlo F.X.Šaldy Liberec – opravy interiérů a venkovní fasády 
5) Budova č.p. 8/II (zdravotní škola v Kostelní ul.) – oprava fasády. 

 
Součástí projednávaných materiálů na komisi byl i dopis z Ministerstva kultury ČR ze dne 17. března 
2009 se sdělením, že Ústřední komise Ministerstva kultury pro Program regenerace městských 
památkových rezervací a městských památkových zón projednala a schválila dne 25. února 2009 
rozdělení státní finanční podpory pro rok 2009. 
Výše kvóty státní finanční podpory pro každou městskou památkovou rezervaci nebo zónu je 
specifikována v ročním rozpisu státní finanční podpory pro rok 2009, ve kterém je navržená částka i pro 
město Liberec, a to v celkové výši 1,330.000,- Kč. 
 
Na žádost MK ČR v závěru roku 2008 oddělení technické správy školských, kulturních a sportovních 
objektů zpracovalo anketní dotazník ministerstva kultury k Programu regenerace městské památkové 
zóny města Liberec, včetně orientačního přehledu připravovaných akcí obnovy památkových objektů 
pro rok 2009. 
 
Komise kultury a památkové péče na svém zasedání dne 26. března 2009 projednala stav celkem        
5 památek, z nichž vybrala 1 památku pro přidělení příspěvku. Kritériem výběru navržených památek 
byla především fáze legislativní připravenosti pro rekonstrukci jednotlivých objektů a přerozdělení 
příspěvku z programu regenerace tak, aby jeho výše byla s ohledem na celkový rozpočet projektu pro 
vlastníka stimulující.  
Komise navrhuje přidělení příspěvku pro objekt Neptunova kašna, Nerudovo nám., v  k.ú. Liberec. 
Podíl finanční spoluúčasti dle typu vlastnictví ukládá tyto poměry pro financování prací : 
 
Podíl prostředků MK ČR z programu regenerace   1,330.000,- Kč. 
Podíl vlastníka objektu dle Zásad MK ČR               1,330.000,- Kč. 
Celkový rozpočet prací v roce 2009                        2,660.000,- Kč. 
  
Dle Zásad MK ČR pro užití a alokaci státní finanční podpory v Programu regenerace MPR a MPZ jsou 
jednotlivé finanční podíly stanoveny takto: 
 

Finan ční  Finan ční podíly podle druhu vlastnictví 
zdroje M ěsto FO, PO Církev 

Prostředky vlastníka nebo  
uživatele, případně jiné zdroje 

min. 50 % min. 40 % min. 10 % 

Rozpočet města 0 min. 10 % min. 20 % 
Prostředky státu (MPZ) max. 50 % max. 50 % max. 70 % 
 
Před hlasováním o konečném návrhu proběhla v komisi diskuse. 
 
V souladu se záměrem podporovat opravy především městského majetku by bylo optimální podpořit 
opravu městského majetku i v roce 2009. 
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Návrh komise kultury a památkové péče, poradního orgánu rady města byl hlasován a odhlasován 
všemi přítomnými takto: 
„Komise kultury a památkové péče doporučuje Radě města Liberec poskytnout v roce 2009 celý 
příspěvek MK ČR ve výši 1,330.000,- Kč na regeneraci Neptunovy kašny - opravu vany kašny a 
osazení zrestaurované sochy Neptuna a zrestaurovaného zábradlí. 
V případě, že by nebyly k dispozici všechny podklady pro splnění podmínky přidělení státního příspěvku 
MK ČR k památce Neptunova kašna, komise doporučuje (jako záložní památkový objekt) pokračovat 
v další etapě rekonstrukce objektu Lidových sadů.“ 
 
 
 
  

4. jednání komise se bude konat  
ve středu 15. dubna 2009 od 9.00 hodin  

v centrální budově Lidových sadů 
(archiv v posledním patře budovy) 

 
__________________________________________________________________________________ 
 
5. jednání 20. května 9.00 hodin Botanická zahrada 
6. jednání 17. června 9.00 hodin Zoologická zahrada 
 
 
 
V Liberci   26. března 2009 
Zapsala:  Ing. Jitka Strasserová     Mgr. Alois Čvančara v. r.  
  tajemnice komise     předseda komise 
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