
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: 31. 3. 2011 

Bod pořadu jednání:       

Kulturn ě společenské centrum při ZOO Liberec - LIDOVÉ SADY   

 

Zpracovala: Ing. Jitka Strasserová, vedoucí oddělení kultury a sportu 

odbor, oddělení: odbor školství, kultury a sportu, oddělení kultury a sportu 

telefon: 48 524 3381 

Schválil: vedoucí oddělení Ing. Jitka Strasserová 

 vedoucí odboru Mgr. Pavel Kalous 

Projednáno: v RM dne 15.3.2011 

Poznámka:       

Předkládá: 
 

Mgr. Jan Korytář v. r. 

primátor města 

Bc. Zuzana Kocumová, náměstkyně primátora  

   

Návrh usnesení 

Zastupitelstvo města po projednání       

s c h v a l u j e     
realizaci projektu Kulturně společenské centrum při ZOO Liberec - LIDOVÉ SADY včetně 
ukončení smluvního vztahu mezi SML a Kulturními službami Liberec, s.r.o. dohodou ke dni 
30. června 2011 a převedení areálu Lidových sadů do správy Zoologické zahradě Liberec, 
příspěvkové organizaci,  
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a   u k l á d á  
 
Bc. Zuzaně Kocumové, náměstkyni primátora, 
 
zajistit: 

 
1. uzavření dodatku č. 12 k nájemní smlouvě mezi SML a Kulturními službami Liberec, 

s.r.o. na 2. čtvrtletí roku 2011 s příspěvkem za provoz ve stejné výši i položkách jako 
na období 1. čtvrtletí roku 2011 

T: duben 2011 

 
2. předložení návrhu ukončení smluvního vztahu mezi SML a Kulturními službami Libe-

rec, s.r.o. dohodou ke dni 30. června 2011 Radě města Liberec ke schválení 

 

T: duben 2011 

 
3. ve spolupráci s Kulturními službami Liberec, s.r.o. a ZOO Liberec návrh na finanční 

vypořádání zaměstnanců a závazků při likvidaci společnosti Kulturní služby Liberec, 
s.r.o. včetně zařazení finančních prostředků do rozpočtu odboru SK v rámci nejbližší-
ho rozpočtového opatření roku 2011  

T: duben 2011 

 
4. předložení návrhu na čerpání finančních prostředků z Fondu pro financování rozvoje 

kulturních příspěvkových organizací na nezbytné stavební úpravy a rekonstrukci jižní-
ho křídla s přesahem do půdních prostor budovy Lidových sadů v souvislosti 
s přestěhováním administrativy ZOO Liberec Zastupitelstvu města Liberec ke schvá-
lení  

T: duben 2011 

 
5. zařazení finančních prostředků pro ZOO Liberec, nezbytných pro fungování Kulturně 

společenského centra při ZOO Liberec - LIDOVÉ SADY od 1. 7. 2011 do 31. 12. 
2011 do nejbližšího návrhu rozpočtového opatření 2011 

T: nejbližší rozpočtové opatření 2011 

 
6. zařazení příspěvku pro ZOO Liberec navýšeného o finanční prostředky v souvislosti 

s fungováním nově zřízeného Kulturně společenského centra při ZOO Liberec - LI-
DOVÉ SADY do návrhu rozpočtu na rok 2012  

T: říjen 2011 
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Důvodová zpráva: 

 

Zoologická zahrada Liberec, příspěvková organizace vyznávajíc pravidla vytyčená Světo-
vou strategií ochranářské práce zoo a akvárií – WAZA 2005, se vydala před několika lety 
cestou upevňování přízně veřejnosti prostřednictvím zvyšování nabídky svých služeb (vzdě-
lávací programy, pořádání kulturních a společenských akcí s tématikou zvířat, přírody a 
ochrany životního prostředí obecně, založení Centra pro zvířata v nouzi při ZOO Liberec – 
ARCHA a Střediska ekologické výchovy při ZOO Liberec – DIVIZNA). Za několik let trvání 
se tato cesta ukázala jako úspěšná. O nové služby je velký zájem a tuto koncepci začaly kopí-
rovat i další zoologické zahrady a jiné subjekty, působící v této oblasti. 

Až na výkyv roku 2010, daný nepříznivým počasím a povodněmi, nově nastolený trend ZOO 
Liberec pomohl udržet návštěvnickou přízeň i v několikaletém období, kdy zahrada neměla k 
dispozici téměř žádné investice a příspěvek na provoz od zřizovatele a dotace státu měly stag-
nační či sestupnou úroveň. Do budoucna lze spatřovat velký potenciál rozšíření služeb žáda-
ných veřejností a oslovení mnohem většího počtu našich klientů, chybí k tomu však dostateč-
né zázemí – sál pro pořádání větších akcí, které nebudou ovlivněny počasím, výstavní prosto-
ry, učebny a další zázemí pro aktivní komunikaci s návštěvníky. Zároveň však ZOO nemůže 
rezignovat na svůj rozvoj, významné opravy a do budoucna i modernizaci a výstavbu nových 
expozic a chovatelských zařízení. V současné době je organizace nucena myslet hlavně na 
řešení havarijních situací, které není schopna vyřešit bez podpory a spolupráce zřizovatele. 
Jedná se především o administrativní budovu, která je dlouhodobě v havarijním stavu, daném 
nevhodností technologií použitých již v době její výstavby a při pozdějších rekonstrukcích. 
Na řešení jejího stavu byly v minulosti vypracovány studie, ukazující (v případě řešení stáva-
jícího objektu) nutnost téměř kompletního stržení a výstavby nového objektu.  

 

Kulturní a společenské centrum Lidové sady (dále jen KSCLS) vzniklo po zrušení dvou 
příspěvkových organizací města – Parku kultury a oddechu Liberec a Střediska kulturních 
služeb v Liberci – ke dni 31. 12. 2000. Areál se vrátil ke svému původnímu historickému 
názvu a na základě výběrového řízení jej od 1. ledna 2001 provozuje společnost Kulturní 
služby Liberec s.r.o. Se společností byla uzavřena nájemní smlouva č. 3800/00/0150 ze dne 
11. prosince 2000 a je platná do 31. 12. 2020. 

Ihned po převzetí areálu došlo k výraznému zvýšení kulturně společenských aktivit a i 
v dnešní komplikované situaci se stále daří plnit smluvně stanovené minimální limity pořadů 
a akcí – celková činnost i v současné době stále překračuje tento stanovený rámec. 

Historická budova Lidových sadů (registrovaná kulturní památka) však nutně potřebuje roz-
sáhlejší opravy v mnoha případech jednoznačně havarijního stavu. Předpokládaná finanční 
náročnost těchto nezbytných prací, nejenom ve vlastním objektu ale i v celém areálu, je znač-
ná. 

Pro vytvoření možnosti na zajištění potřebných prostředků z jiných zdrojů (tedy mimo rozpo-
čet města) je potřebné, aby byl areál spravován městem nebo jeho příspěvkovou organizací – 
s případnou žádostí o finanční prostředky je neslučitelná správa areálu soukromou společností 
s ohledem na tzv. veřejnou podporu. 

Po nutné úpravě prostor by tato organizace mohla do objektu přesunout své administrativní 
zázemí a vyřešit tak svoji současnou nevyhovující situaci. Areál KSCLS v tuto chvíli zahrnuje 
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dětský koutek a plochu směrem k bývalému letnímu amfiteátru, tzv. Ruský klub, budovu Kul-
turního centra Lidové sady a zahradu na tento objekt navazující. 

ZOO Liberec má v této chvíli v rámci současné zřizovací smlouvy svěřen do užívání nemovi-
tost (domek bývalého správce amfiteátru) a pozemek kolem něj, který využívá jako technic-
kou plochu pro potřeby údržby ZOO a v současné době jedná s příspěvkovou organizací 
Městské lesy Liberec o způsobu společného využití tohoto prostoru. 

Převedení areálu KSCLS do správy Zoologické zahrady Liberec a užší spolupráce Kulturních 
služeb a vzdělávacích aktivit ZOO, Divizny a Archy přináší nové impulzy pro všechny zú-
častněné strany a díky synergickým efektům také optimalizaci využívání prostředků, jež jsou 
na provoz všech zúčastněných partnerů městem vynakládány. 

Město získá spolehlivého správce objektu a partnera se statutem veřejné organizace s historií 
a tradicí, pro hledání větších finančních prostředků na komplexní rekonstrukci historického 
objektu KSCLS.  

ZOO Liberec získá kromě nového impulzu pro další rozvoj také nové možnosti pro oslovo-
vání klientů, návštěvníků ZOO, frekventantů vzdělávacích kurzů, seminářů, výstav a jiných 
aktivit. V neposlední řadě ZOO vyřeší svým přestěhováním havarijní stav administrativní 
budovy, kterou tak bude moci uvolnit pro realizaci projektu Centrum aktivního odpočinku 
Lidové sady. 

 

Vyřešení současných právních vztahů a nastavení nových: 

Je nezbytné převedení areálu KSCLS do užívání ZOO Liberec prostřednictvím dodatku zřizo-
vací listiny. ZOO Liberec již má ve zřizovací listině zakotveno, že jednou z jejích aktivit je 
provozování kulturní činnosti.  

Finanční rozvaha budoucího provozu KSCLS:  

Náklady, spojené s provozem a aktivitami v KSCLS, se ze strany SML skládají z nákladů na 
energie a plyn, na spotřebu vody, nákladů na opravy a příspěvku na objednávku minimálního 
objemu kulturních služeb, který je poskytovatel zavázán produkovat. Vedle toho jsou příjmy 
z tržeb a pronájmu prostor. 

V současné době dotace na energie pokrývá 80% reálných nákladů, dotace na údržbu areálu 
jsou minimální a dotace na kulturní služby je smluvně stanovena pouze do měsíce března 
2011 s tím, že bude poskytnuta ještě na druhé čtvrtletí roku 2011 ve shodné výši. 

Prostřednictvím synergie aktivit a návštěvnického potenciálu ZOO a KSL se budou oba part-
neři snažit zvýšit zisky z tržeb a z pronájmů prostor a takto zvýšené příjmy reinvestovat do 
oprav dlouhodobě zanedbaného areálu, případně do dalšího zkvalitnění poskytovaných slu-
žeb. 

Úprava prostor KSCLS pro přestěhování ZOO Liberec.  

Veškeré práce s tím spojené jsou zároveň další etapou rekonstrukce celé historické budovy. 
Jsou tedy naplánovány tak, aby nebyly jen drahým provizoriem bez pozitivního dlouhodobé-
ho dopadu.  

Tato fáze zahrnuje: 
- uvolnění prostor v KSCLS pro administrativu ZOO (úprava a rekonstrukce prostor 

půdní vestavby pro potřeby stávajících aktivit KSL, které se přesunou v rámci  vykli-
zení části objektu), 
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- rekonstrukce části jižního křídla s přesahem do půdních prostor budovy pro potřeby 
administrativy ZOO. 

Odbor školství, kultury a sportu doporučuje realizaci projektu Kulturně společenské centrum 
při ZOO Liberec - LIDOVÉ SADY v Zastupitelstvu města Liberec schválit s  následujícími 
ukládajícími úkony: 

 
1. uzavřít dodatek č. 12 k nájemní smlouvě mezi SML a Kulturními službami Liberec, 

s.r.o. na 2. čtvrtletí roku 2011 s příspěvkem za provoz ve stejné výši i položkách, 
2. předložit návrh ukončení smluvního vztahu mezi SML a Kulturními službami Liberec, 

s.r.o. dohodou ke dni 30. června 2011 Radě města Liberec ke schválení, 
3. připravit ve spolupráci s Kulturními službami Liberec, s.r.o. a ZOO Liberec návrh na 

finanční vypořádání zaměstnanců a závazků při likvidaci společnosti Kulturní služby 
Liberec, s.r.o., 

4. předložit ke schválení Zastupitelstvu města Liberec návrh na čerpání finančních pro-
středků z Fondu pro financování rozvoje kulturních příspěvkových organizací na ne-
zbytné stavební úpravy a rekonstrukci jižního křídla s přesahem do půdních prostor 
budovy Lidových sadů v souvislosti s přestěhováním administrativy ZOO Liberec, 

5. zařadit do nejbližšího návrhu rozpočtového opatření finanční prostředky pro ZOO Li-
berec, nezbytné pro fungování Kulturně společenského centra při ZOO Liberec - LI-
DOVÉ SADY od  1. 7. 2011 do 31. 12. 2011, 

6. zařadit do návrhu rozpočtu na rok 2012 příspěvek pro ZOO Liberec navýšený o fi-
nanční prostředky v souvislosti s fungováním nově zřízeného Kulturně společenského 
centra při ZOO Liberec - LIDOVÉ SADY. 

 

 

 

Příloha 

Nájemní smlouva č. 3800/00/0150 uzavřená mezi SML a Kulturními službami Liberec, s.r.o. 
včetně dodatků č. 1 – 11 


















































