
S T A T U T Á R N Í   M Ě S T O 

L I B E R E C  

 

3.  zasedání zastupitelstva města dne: 25. 3. 2010 

Bod pořadu jednání:       

Finanční podíl Statutárního města Liberec na obnově kulturních památek v rámci 
Programu regenerace městské památkové zóny v roce 2010 

 

 

Zpracoval: Eva Troszoková, 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 16. 3. 2010 

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 685.000,- Kč na obnovu kulturních památek 
v rámci Programu regenerace městské památkové zóny v roce 2010 pro objekt Divadla F. X. 
Šaldy, Liberec – oprava kamenných soch 
 
a   u k l á d á 
 
Ing. Ondřeji Červinkovi, náměstkovi primátora,  
 
zajistit vlastní realizaci akce. 
 
                             T : neprodleně
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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 17. 2. 2010 rozdělení státní 
finanční podpory v programu regenerace pro rok 2010. 
Výše kvóty státní finanční podpory v programu regenerace v roce 2010 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 685.000,- Kč. 
 
Na žádost MK ČR zpracovalo oddělení technické správy školských, kulturních a sportovních 
objektů v listopadu 2009 anketní dotazník ministerstva kultury k Programu regenerace měst-
ské památkové zóny města Liberec, včetně orientačního přehledu připravovaných akcí obno-
vy památkových objektů pro rok 2010. 
 
Komise kultury a památkové péče projednala dne 8. 3. 2010 stav celkem čtyř památek, 
z nichž vybrala jednu památku pro přidělení příspěvku. Kritériem výběru navržených památek 
byla především fáze legislativní připravenosti pro rekonstrukci jednotlivých objektů a přeroz-
dělení příspěvku z programu regenerace tak, aby jeho výše byla s ohledem na celkový rozpo-
čet projektu pro vlastníka stimulující.  
Komise navrhuje přidělení příspěvku pro objekt Divadla F. X. Šaldy, Liberec – oprava ka-
menných soch. Podíl finanční spoluúčasti dle typu vlastnictví ukládá tyto poměry pro finan-
cování prací : 
 
Podíl prostředků MK ČR z programu regenerace  685.000,- Kč 
Podíl vlastníka objektu dle Zásad MK ČR   685.000,- Kč 
Celkový rozpočet prací v roce 2010            1.370.000,- 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 podíly podle druhu vlastnictví Finanční 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 max. 50 % max. 50 % max. 70 % 
 
Návrh finančního podílu města na obnově kulturních památek v rámci Programu regenerace 
městské památkové zóny v roce 2010 činí celkovou výši 685.000,- Kč a bude hrazen z Fondu 
pro financování rozvoje kulturních příspěvkových organizací (žádost o čerpání uvedeného 
fondu bude předložena odděleně).  
 
Přílohy : 1) Zápis z jednání komise kultury a památkové péče ze dne 8. 3. 2010. 
               2) Rekapitulace akcí obnovy připravovaných v Programu regenerace městských pa-

mátkových rezervací a městských památkových zón na rok 2010. 
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Z á p i s 
o hlasování komise kultury a památkové péče ze dne 9. března 2010  

(podklad pro jednání Rady města Liberec) 
 
Předseda komise kultury a památkové péče Mgr. Alois Čvančara a členové komise odhlasovali 
nadpoloviční většinou, že stanovisko k použití státního příspěvku MK ČR na Regeneraci Městské 
památkové zóny pro město Liberec v roce 2010  projednají z důvodů časové tísně e-mailem (per 
rollam - oběžníkem). 
 
Předseda a všichni členové komise, aby mohli zaujmout jednotné stanovisko k použití státního 
příspěvku na jeden z objektů legislativně připraveného k obnově, obdrželi elektronicky tyto podklady 
k prostudování: 

• Rozpis státní finanční podpory v Programu regenerace MPZ na rok 2010 pro Liberec ve výši 
685 tis. Kč 

• Rekapitulace akcí obnovy připravovaných v roce 2010 pro kulturní objekty s potřebou státní 
podpory: 

o Budova městské radnice (kompletní rekonstrukce obou věží)  6,4 mil. Kč 
o Lidové sady (výměna oken a nátěry, oprava střechy a fasády)  6,5 mil. Kč 
o Divadlo F.X.Šaldy (restaurování soch na objektu divadla)   6,0 mil. Kč 
o Střední zdravotní škola (oprava fasády)     2,0 mil Kč 

• Část VI. Anketního dotazníku 4 shora uvedených akcí připravovaných pro rok 2010 
• Část vizuálního restaurátorského průzkumu sochařské výzdoby na střeše DFXŠ – např. 

fotografie soch, částečný popis nálezové situace. 
 

Příspěvek pro město Liberec pro rok 2010 činí 685 tis. Kč, přičemž město Liberec má připraveny 
celkem 4 shora uvedené objekty s celkovou potřebou 20,9 mil. Kč. 

Vzhledem k nízké finanční částce, která byla stanovena rozpisem státní finanční podpory MK ČR, by 
bylo optimální použít státní dotaci ve výši 685.000,- Kč na restaurování alespoň některých soch na 
objektu Divadla F.X.Šaldy Liberec. 

Návrh komise kultury a památkové péče, poradního orgánu rady města byl odhlasován nadpoloviční 
většinou takto:  

„Komise kultury a památkové péče doporučuje Radě města Liberec poskytnout v roce 2010 celý 
příspěvek MK ČR ve výši 685.000,- Kč na restaurování soch na objektu Divadla F.X.Šaldy“ . 

_________________________________________________________________________________ 
Hlasováno PRO (13):     Mgr. Čvančara, Ing. Červinka, Mgr. Krčmář,  PhDr. Koudelková,  

 M. Kněbort, Ing. Pešlová, L. Příhoda, K. Klikarová, M. Pešanová,  
R. Vojáčková, B. Kašpar, M. Wildner M. Dufek 

 
Hlasováno PROTI (1):  P. Černý 
 
Zdrželi se (3):   Ing. J. Piňko, PaedDr. Prchal, Ing. Emingerová 
_________________________________________________________________________________ 
Tento zápis bude přílohou materiálu (Regenerace MPZ) předloženého Radě města Liberec k jednání 
dne 16.3.2010. 
 
V Liberci  9.3.2010 
Zapsala: Ing. Jitka Strasserová     Mgr. Alois Čvančara v. r.   
               tajemnice komise             předseda komise  



Příloha k Anketnímu dotazníku

Poř.     
č. 

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

Druh 
vlastníka 
(FO, PO, 
církev, 
obec)

Celkové 
náklady 

2010          
(v tis. Kč)

Z toho 
náklady na 

"památkové" 
práce             

(v tis. Kč)

Potřeba 
státní 

podpory          
(v tis. Kč)

1.

Budova městské radnice, nám. 
Dr.E.Beneše,č.p.1,parc.č.1, k.ú. Liberec, rejstříkové 
číslo 19 126/5-4114 Kompletní rekonstrukce obou bočních věží obec 8 300 8 300 6 400

2.

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

3.

Divadlo F.X.Šaldy, nám. Dr.E.Beneše, č.p. 462/1, 
parc.č.2, k.ú. Liberec, rejstříkové číslo 18 893/5-4136 Restaurování soch na objektu divadla obec 6 000 6 000 6 000

4.

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

27 400 22 800 20 900
Akce obnovy připravované na rok 2010 celkem

Rekapitulace akcí obnovy připravovaných v Programu regenerace městských památkových rezervací a 
městských památkových zón na rok 2010

Název městské památkové rezervace nebo městské památkové zóny:
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