
S T A T U T Á R N Í   M Ě S T O 

L I B E R E C  

 

6.  zasedání zastupitelstva města dne: 25. 6. 2009 

Bod pořadu jednání:        

Věc:  Návrh čerpání Fondu pro financování rozvoje kulturních příspěvkových orga-
nizací 

 

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 3372 

Schválil: vedoucí oddělení Viktor Pokorný 

 vedoucí odboru Mgr. Pavel Kalous 

Projednáno: v RM dne 16. 6. 2009 

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      
 
návrh čerpání Fondu pro financování rozvoje kulturních příspěvkových organizací na akce :  
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č. Zařízení Akce Náklady (odhad) Kč Termín realizace 

1. ZOO Liberec Zastřešení posezení před 
restaurací Gibon  

1.500.000,- 2009 

2. ZOO Liberec Africká část – 3.etapa - 
slunečník u žiraf 

   300.000,- 2009 

3. ZOO Liberec Generel dalšího rozvoje 
ZOO Liberec 

1.850.000,- 2009 

4. ZOO Liberec Pavilon levhartů - projekto-
vá dokumentace 

    450.000,- 2009 

5. ZOO Liberec Průchozí ptačí voliéra – 
projektová dokumentace 

    900.000,- 2009 

6. ZOO Liberec Nestor Kea – projektová 
dokumentace 

    300.000,- 2009 

7. Divadlo F.X.Šaldy Oprava fasády 6.240.000,- 7-9/2009 

8. Naivní divadlo Rekonstrukce topení     500.000,- 7-8/2009 
 
 
 
a  u k l á d á 
 
Ing. Ondřeji Červinkovi, náměstkovi primátora, 
 
zahájit přípravné práce na výše uvedené akce, včetně jejich realizace. 
 
 
                              T : ihned 
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Důvodová zpráva 

Zastupitelstvo města usnesením č. 27/09 ze dne 5. 3. 2009 schválilo Statut a Základní pravidla pro 
využití Fondu pro financování rozvoje kulturních příspěvkových organizací. Použití finančních pro-
středků je přísně účelově určeno především na realizaci velkých oprav kulturních příspěvkových orga-
nizací zřizovaných Statutárním městem Liberec. 

Finančním zdrojem fondu jsou odvody z odpisů kulturních příspěvkových organizací. Pro rok 2009 
byl v rámci 2. rozpočtového opatření schválen zastupitelstvem města příděl do Fondu pro financování 
rozvoje školských příspěvkových organizací ve výši 13.054.767,- Kč.  

 V souladu s článkem II., odst. 1) výše uvedených pravidel předkládá odbor školství, kultury a sportu 
zastupitelstvu města ke schválení návrh na jeho čerpání : 

 

č. Zařízení Akce Náklady (odhad) Kč Termín realizace 

1. ZOO Liberec Zastřešení posezení před 
restaurací Gibon  

1.500.000,- 2009 

2. ZOO Liberec Africká část – 3.etapa - 
slunečník u žiraf 

   300.000,- 2009 

3. ZOO Liberec Generel dalšího rozvoje 
ZOO Liberec 

1.850.000,- 2009 

4. ZOO Liberec Pavilon levhartů - projekto-
vá dokumentace 

    450.000,- 2009 

5. ZOO Liberec Průchozí ptačí voliéra – 
projektová dokumentace 

    900.000,- 2009 

6. ZOO Liberec Nestor Kea – projektová 
dokumentace 

    300.000,- 2009 

7. Divadlo F.X.Šaldy Oprava fasády 6.240.000,- 7-9/2009 

8. Naivní divadlo Rekonstrukce topení    500.000,- 7-8/2009 

1) Restaurace je hlavním občerstvovacím stanovištěm v zoologické zahradě. Zpevněná plocha osázená 
dřevěnými lavicemi je nedostatečně chráněna před výraznými změnami počasí (prudké slunce, 
déšť). 

2) Stávající výběh žiraf a zeber nenabízí těmto zvířatům žádnou možnost úkrytu před intenzivním 
slunečním zářením, nebo deštěm. 

3) Zpracování dokumentu, který bude sloužit jako podklad pro získávání finančních prostředků pro 
další rozvoj (dílčí projekty expozic, zázemí pro návštěvníky …). 

4) Jedná se o projektovou dokumentaci ke stavebnímu povolení na rekonstrukci obtížně vyhovujícího 
pavilonu pro chov středněkočkovitých šelem. Rekonstrukci lze provést bez větší náročnosti na 
výstavbu, včetně zasíťování venkovních přírodních výběhů. 

5) Z důvodu zpřísnění a změn zákona na ochranu zvířat, vč. dalších předpisů, je nezbytné provést 
zasíťování prostoru voliéry. 

6) Zbudování voliéry pro ptáky chované v provizorních podmínkách. 

7) Bude provedena celková oprava a nátěr fasády divadla, včetně částečné repase oken a částečné 
výměny klempířských prvků. 

8) Vzhledem k zastaralému stavu topného systému a nerentabilních částečných oprav bude v r. 2009 
provedena 1.etapa, která výrazně sníží finanční náklady na vytápění. 

Odbor školství, kultury a sportu doporučuje zastupitelstvu města realizovat výše uvedené akce. 


