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L I B E R E C  

 

5.  zasedání zastupitelstva města dne: 28. 5. 2009 

Bod pořadu jednání:        

 Zachování varhanní hudby pro další generace 

 

Zpracoval: Ing. Martin Čech 

odbor, oddělení: rozvojových projektů 

telefon: 48 524 3575 

Schválil: vedoucí oddělení       

 vedoucí odboru Ing. Tomáš Kubica 

Projednáno: radou města dne 5.5.2009 

Poznámka:       

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

 
Ing. František Hruša náměstek primátora 

Návrh usnesení 

Zastupitelstvo města po projednání       

z r u š u j e      
 
usnesení zastupitelstva města č. 150/08 ze dne 4.9.2008 ve znění: 

USNESENÍ Č. 150/08 
Zachování varhanní hudby pro další generace 

Zastupitelstvo města po projednání 

s c h v a l u j e  
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1) založení projektu „Zachování varhanní hudby pro další generace“, 

2) obsahový rámec projektu „Zachování varhanní hudby pro další generace“, za respekto-
vání podmínek programu Cíle 3 na podporu přeshraniční spolupráce mezi Českou re-
publikou a Svobodným státem Sasko 2007-2013, 

3) finanční rámec projektu „Zachování varhanní hudby pro další generace“ a zabezpeče-
ním potřebných finančních prostředků  a jejich vyčleněním v rozpočtu města pro předfi-
nancování a průběžné financování tohoto projektu cca ve výši 570 000,- EUR dle poža-
davků v čase (2008 – 2011) v případě doporučení projektu ke spolufinancování, 

4) uzavření Smlouvy o spolupráci na tento projekt dle předloženého návrhu, 

5) podpis Prohlášení kooperačních partnerů.  
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Důvodová zpráva 
 

Odbor rozvojových projektů připravoval s žitavským sdružením Evangelisch-Lutherische 
Kirchgemeinde St. Johannis Zittau projekt, který měl za cíl renovovat varhany v žitavském 
kostele St. Johanis, pořídit nové varhany do obřadní sítě liberecké radnice a spolu s tím reali-
zovat měkké aktivity jako např. varhanní koncerty, školení údržby varhan apod., na jejichž 
realizaci by se podílela i ZUŠ Liberec. 

Původně byl projekt připravován etapově – v první části se měly pořídit nové varhany pro 
Liberec a německý partner, protože ještě neměl vyřízeny veškeré náležitosti k rekonstrukci 
varhan, se měl podílet na měkkých aktivitách a s dalším kolem podání žádosti by se naše role 
obrátily. 

Bohužel k doporučenému termínu odevzdání žádostí dle dokumentů programu Cíle 3 na pod-
poru přeshraniční spolupráce mezi Českou republikou a Svobodným státem Sasko 2007-2013 
německý partner nedodal potřebné doklady – proto byl postup přehodnocen a projekt byl při-
pravován jako „zrcadlový“ (stejné aktivity na obou stranách). 

Průběžně proběhly celkem 3 konzultace s poskytovatelem dotace – první seznamovací, a ná-
sledně vždy při rozpracovanosti projektu. Zde jsme byly vždy upozorňováni na vysokou fi-
nanční náročnost projektu vzhledem k alokovaným částkám na jednotlivá opatření programu 
(celkové náklady plánovaného projektu byly přes 1 mil. EUR). Na poslední konzultaci 
s poskytovatelem dotace jsme byli vyrozuměni, že pořízení nových varhan do obřadní síně 
liberecké radnice z tohoto programu nebude podporováno, čímž se plánovaný projekt v této 
chvíli a za těchto podmínek (100% financování z vlastních zdrojů) pro město stává neefektiv-
ní. 
Nicméně ZUŠ Liberec bude nadále pokračovat v jednání o realizaci plánovaných měkkých 
aktivit (koncertů) s německým partnerem. 
 
 
 
 


