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finanční podíl Statutárního města Liberec ve výši 2.049.731,- Kč na obnovu kulturních pamá-
tek v rámci Programu regenerace městské památkové zóny v roce 2011 pro objekt Kulturního 
a společenského centra Lidové sady, č.p. 425/1, Liberec na opravu fasády a výměnu oken 
(levá a pravá strana objektu) 
 
a  u k l á d á 
 
Bc. Zuzaně Kocumové, náměstkyni 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 26. 1. 2011 rozdělení státní 
finanční podpory v programu regenerace pro rok 2011. 
Výše kvóty státní finanční podpory v programu regenerace v roce 2011 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 1.010.000,- Kč. 
 
Na žádost Ministerstva kultury ČR zpracovalo oddělení technické správy školských, kultur-
ních a sportovních objektů v listopadu 2010 anketní dotazník Ministerstva kultury k Programu 
regenerace městské památkové zóny města Liberec, včetně orientačního přehledu připravova-
ných akcí obnovy památkových objektů pro rok 2011. 
 
Komise kulturní a památková projednala dne 7. 4. 2011 stav celkem tří památek, z nichž vy-
brala jednu památku pro přidělení příspěvku. Kritériem výběru navržených památek byla pře-
devším fáze legislativní připravenosti pro rekonstrukci jednotlivých objektů a přerozdělení 
příspěvku z programu regenerace tak, aby jeho výše byla s ohledem na celkový rozpočet pro-
jektu pro vlastníka stimulující.  
Komise navrhuje přidělení příspěvku pro objekt Kulturního a společenského centra Lidové 
sady. Jedná se o další etapu opravy fasády a výměny oken (levá a pravá strana objektu).  
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 % 
 
Odhadované náklady spojené s realizací výše uvedené akce činí celkem 3.059.731,- Kč, 
z toho: 
podíl prostředků MK ČR z programu regenerace  1.010.000,- Kč 
podíl vlastníka objektu dle Zásad MK ČR   2.049.731,- Kč 
Celkový rozpočet prací v roce 2011   3.059.731,- Kč 
 
Návrh finančního podílu města na obnově kulturních památek v rámci Programu regenerace 
městské památkové zóny v roce 2011 činí celkovou výši 2.049.731,- Kč a bude hrazen 
z Fondu pro financování rozvoje kulturních příspěvkových organizací (žádost o čerpání uve-
deného fondu bude předložena odděleně zastupitelstvu města ke schválení).  
 
Přílohy : 1) Zápis z jednání komise kulturní a památkové ze dne 7. 4. 2011. 
               2) Rekapitulace akcí obnovy připravovaných v Programu regenerace městských pa-

mátkových rezervací a městských památkových zón na rok 2011. 
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Z á p i s  č. 3/2011 
z jednání komise kulturní a památkové  

konaného dne 7. dubna 2011 v Krajské vědecké knihovně v Liberci 

 
Přítomni:  PhDr. E. Koudelková, K Klikarová, Mgr. J. Křížek, R. Kyzlíková, M. Dufek, Mgr. A. Riedlová,  

K. Šír, A. Štrejl, Ing. M. Švancar, Mgr. J. Tauchman, Mgr. P. Zatloukal  
 
Omluveni: L. Dušek, M. Wildner       
 
Program:  

1. Regenerace MPZ v roce 2011 – p. Zajíc – prezentace materiálu do RM, ZM  
2. Mgr. Blanka Konvalinková – ředitelka  (nebo pověřená osoba za KVK Liberec) 
3. Informace k plnění úkolů z minulého jednání – Medaile města Liberce a Čestná občanství města 

Liberec 
4. Náměty členů komise – Mgr. Křížek 
5. Kontroly akcí s komentářem jednotlivých kontrolujících 

 
 
Předseda komise pan Ladislav Dušek (vzhledem ke krátké hospitalizaci) požádal prostřednictvím tajemnice 
komise PhDr. Evu Koudelkovou o jeho zastoupení na jednání dne 7.4.2011 v souladu s jednacím řádem: 
„Zasedání komise řídí předseda, v nepřítomnosti předsedy řídí zasedání člen komise, kterého předseda 
pověřil (dále jen předsedající).“ 
Předsedající Dr. E. Koudelková prohlásila komisi za usnášeníschopnou na základě přítomnosti 11 členů. 
 
 
1. Regenerace MPZ v roce 2011 – p. Zajíc – prezenta ce materiálu do RM, ZM  
Komise má ve svém statutu mimo jiné zakotveno:  
„Komise je zřízena dle zákona o obcích jako iniciativní a poradní orgán rady města, působnost komise je 
v oblasti kultury a projednávání návrhů na poskytování dotací na regeneraci městské památkové zóny.“ 
Ministerstvo kultury ČR odeslalo 2. února 2011 jednotlivým obcím ČR Rozpis státní finanční podpory pro 
Program regenerace MPZ. Kvóta pro Liberec činí 1,010 mil. Kč. Příslušnou částku lze využít za předpokladu, 
že budou ze strany města a vlastníků kulturních památek dodrženy podmínky a postupy stanovené 
zásadami programu. 
Pokud město nevyužije Rozpisem jemu stanovenou kvótu v plné výši, resp. nepředloží úplné doklady 
v termínu do 30. června 2011, bude alikvotní část příslušné finanční kvóty převedena ministerstvem ve 
prospěch obnovy kulturních památek v jiné městské památkové rezervaci. 
 
Na základě shora uvedených skutečností se město Liberec rozhodlo  přidělit dotaci jedné ze tří legislativně 
připravených památek: 
 

Kulturní památka (identifikace objektu) Akce obnovy (stru čná 
charakteristika) 

Budova m ěstské radnice , nám. 
Dr.E.Beneše,č.p.1,Harc.č.1, k.a. Liberec, 
rejstříkové číslo 19 126/5-4114 

Kompletní rekonstrukce obou 
bočních věží 

Kulturní a spole čenské centrum Lidové sady , 
č.p.425/1, Harc.č.3211/1,3212/1,3212/2,  k.a. 
Liberec, rejstříkové číslo 37 628/5-5054 Výměna oken a oprava fasády 

Fara římskokatolické církve v Liberci, Kostelní 
ul. č.p. 9,st. Harc.č.169, k.a. Liberec, rejstříkové 
číslo 33327/5-4137 

Dokončení opravy střechy a 
provedení opravy jižní a 
jihozápadní fasády 

 
Zástupce SML pan Zajíc z oddělení technické správy školských, kulturních a sportovních objektů seznámil 
komisi osobně s podklady, které budou předloženy jednání rady a zastupitelstva města o výběru jedné 
z připravených kulturních památek pro využití státní dotace. Vzhledem k budoucí realizaci záměru města 
sloučit příspěvkovou organizaci Zoologická zahrada Liberec a Kulturní služby Liberec, s. r. o., může být 
dotace MK ČR využita na výměnu oken a opravu fasády centrální budovy Lidových sadů, kam by se měla 
v tomto roce 2011 přesunout veškerá administrativa ZOO Liberec (z bývalé správní budovy ZOO). 
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Komise po projednání tohoto bodu hlasovala o následujícím stanovisku: 
„Komise kulturní a památková doporučuje využití dotace MK ČR pro Program regenerace MPZ pro rok 2011 
na akci obnovy výměny oken a opravy fasády Kulturního a společenského centra Lidové sady za 
předpokladu, že budou dodrženy dotační podmínky.“  
 
Hlasováno:  PRO: 7, PROTI: 0, ZDRŽELI SE: 4. 
 
Stanovisko komise bylo odsouhlaseno nadpoloviční většinou členů a takto bude předáno k dispozici 
oddělení technické správy školských, kulturních a sportovních objektů (odd. SKTS), které využije doporučení 
komise v podkladech k dalšímu projednání v radě města a poté v zastupitelstvu města. 
 

1. Komise tímto zároveň žádá pana Zajíce (SKTS) o vyhodnocení akce obnovy pro rok 2011 po její 
realizaci a sdělení výsledku.  

   
2. Komise požaduje na příštím jednání komise (na základě připomínky A. Štrejla) informaci 

k budoucímu sloučení organizací ZOO Liberec a Kulturní služby Liberec, s. r. o.  
 

3. Mgr. Křížek nabídl v oblasti MPZ zpracovat pro SML návrhy do Programu regenerace MPZ na rok 
2012, které předloží jednání komise ke schválení ještě před schválením programu zpracovaného 
zástupci SML na rok 2012, tj. před odesláním na Ministerstvo kultury ČR na podzim roku 2011. 

  
 
2.  Mgr. Blanka Konvalinková – ředitelka KVK v Liberci  
Ředitelka příspěvkové organizace podala komisi obecné informace.  
Knihovna je zřízena Libereckým krajem, má 6 poboček v jednotlivých lokalitách města –  

Vesec vesec@kvkli.cz 

Kunratická kunraticka@kvkli.cz 

Ruprechtice ruprechtice@kvkli.cz 

Rochlice  dlabolova@kvkli.cz 

Machnín machnin@kvkli.cz 

Králův Háj kraluvhaj@kvkli.cz 
 
na jejichž chod obdržela od Statutárního města Liberec příspěvek ve výši 1,200.000 Kč a dále na nákup 
knihovního fondu pro centrální budovu KVK poskytlo město Liberec knihovně příspěvek ve výši 300.000 Kč. 
Více informací lze nalézt na stránkách knihovny www.kvkli.cz, např. ve výročních zprávách za období 2003–
2009. 
Mgr. Konvalinková dále informovala komisi o oblastech: 

• půjčování knih, amnestie na upomínky (2x do roka), která se však nevztahuje na poslední typ 
upomínky, tj. advokátní 

• bibliobox – před vchodem do knihovny – po vrácení touto cestou je kniha odečtena z čtenářského 
konta do druhého dne 

• povinný výtisk pro knihovny v ČR a jeho současný stav v souladu se zákonem 
• e-kniha a rozdílné názory na její budoucnost; KVK v Liberci zatím nezamýšlí v budoucnu ustupovat 

od půjčování knih v tištěné podobě, dosud není zřejmé, zda e-kniha knihy tištěné potlačí; 
v současné době je produkována pouze anglická verze „čtečky knih“, lze si zakoupit program 
s licencí 

• KVK se zapojuje do aktivit s ostatními institucemi s cílem rovnocenného přístupu ke všem sociálním 
vrstvám – Komunitní centrum, azylové domy, nevidomí, apod., KVK již několik let realizuje projekt 
„děti čtou nevidomým", kdy se na základě výběrového řízení přihlásí čtoucí děti všech věkových 
kategorií, a pokud jsou vybráni, načtou konkrétní knihu na CD (zvuková kniha) a ta je pak 
distribuována nevidomým dětem odpovídajícího věku; projektem se zabývá od počátku p. Radka 
Vojáčková (samostatný knihovník pověřený kontakty s odbornou veřejností pro oblast rozvoje 
čtenářství, vojackova@kvkli.cz, 482412161); 

• KVK pořádá přednášky na téma Památky kolem nás (např. ve spolupráci s NPÚ) 
• Veletrh dětské knihy v Liberci – předsedkyni Sdružení pro veletrhy dětské knihy Dagmar Helšusové 

se podařilo zajistit finanční prostředky na pořádání letošního ročníku, záštitu nad veletrhem 2011 
převzal premiér Petr Nečas, otevřeny budou všechny pavilony libereckého výstaviště včetně heren 
pro děti; zakladatelem veletrhu bylo sdružení 5 právnických osob  – Statutárního města Liberec, 
Libereckého kraje, Krajské vědecké knihovny v Liberci, Technické univerzity v Liberci, Libereckých 
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výstavních trhů, a. s., dnes spolupracují na realizaci veletrhu především 3 subjekty – KVK, SML a 
TUL. 

• Existují sdružení knihoven, svaz knihovníků, pořádají se minimálně 1x ročně konference, které jsou 
důležité především z důvodu výměny názorů a zkušeností všech zúčastněných. 

 
 

3. Informace k pln ění úkol ů z minulého jednání – Medaile m ěsta Liberce a Čestná ob čanství m ěsta 
Liberec  
 

• Mgr. Křížek požádal ředitelku KVK Liberec o pomoc při získání jmenného seznamu jednotlivých 
nositelů vyznamenání. KVK nemá možnost z výstřižkové služby tento seznam jednoduchým 
způsobem získat a není jisté, zda by takový seznam byl úplný. Nezbývá zřejmě jiný způsob než 
navštívit Státní okresní archiv a pečlivě prohledat jednotlivé ročníky Kroniky města Liberce. 

• Mgr. Tauchman se pokusí dohledat v kanceláři primátora města Liberce pamětní knihu, zásady 
udělování vyznamenání, statut a další související dokumenty. 

• PhDr. Koudelková projednala s katedrou dějepisu TUL možnost zadání studentské práce 
o nositelích obou vyznamenání. 

• Komise doporučuje oslovit vedení TUL náměstkem pro školství a kulturu, Bc. Šolcem, ohledně 
zadání této studentské práce . 

 
 

4.  Náměty členů komise – Mgr. K řížek 
Mgr. Křížek požádal zařadit do programu jednání komise bod inventarizace sochařských děl. 
Město Liberec zadalo kdysi inventarizaci děl v Liberci, tj. přehled o památkách na veřejných prostranstvích 
i na soukromých pozemcích, z toho jsou některé státem chráněné, některé nikoli. 
Při inventarizaci bylo zjištěno, že stavu některých objektů by stačila nepříliš náročná údržba, kterou by si 
mohlo vzít město „za své“, např. 1 – 3x ročně investovat na opravy s finanční částkou již od 5 až 10 tis. Kč.  
NPÚ přistoupilo k zadání systémově – dle hodnoty sochy, dle regionálního významu, atd. 
 
Mgr. Křížek pozve na příští jednání komise do Botanické zahrady Liberec zástupkyni NPÚ, aby podala 
informaci o projektu Zahrada libereckých vzpomínek, která by měla být realizována v místě lapidária 
v Budyšínské ulici. ( „Lapidárium“, slovo latinského původu, označuje sbírku kamenných plastik a stavebních 
artefaktů.)  
Komise o tomto návrhu hlasovala: PRO: 9, PROTI: 0, ZDRŽEL SE: 0. 
 
Na webových stránkách města www.liberec.cz lze nalézt celou tiskovou zprávu k uvedenému tématu, 
vydanou dne 14. 4. 2010 kanceláří primátora. 
Část tiskové zprávy:  
„Projekt Zahrada libereckých vzpomínek je tvořen z několika samostatných částí: z revitalizace 
libereckého lapidária v Budyšínské ulici včetně jeho přeměny na park a místo relaxace nejen pro 
obyvatele města, ale také pro turisty, kteří si zde budou moci odpočinout a zároveň se doslova dotknout 
minulosti v netradiční podobě. Dále ze soutěží pro žáky základních a středních škol a z veřejné ankety. 
Projekt je koncipován tak, aby se do něj v některé z jeho fází mohl zapojit doslova každý obyvatel města.“ 

 
 
Další návrh komise z podnětu Mgr. Křížka: 
Členové komise doporučují, aby město zajistilo finanční zdroje na obnovu drobné sochařské výzdoby 
veřejného prostoru v KÚ Liberec a tento návrh komise postoupit věcně příslušnému náměstkovi primátora. 
Podkladem tohoto vyhodnocení akcí obnovy je inventarizace sochařských děl, kterou v posledních letech 
zpracovali PhDr. Jan Mohr a Mgr. Jiří Vochomůrka. 
Komise dále doporučuje převzít model zajištění finančních prostředků pro akce obnovy těchto památek 
z jiných regionů, kde zpravidla nebyl zatížen rozpočet samosprávy. 
Hlasováno o tomto doporučení komise:   PRO: 9,  PROTI: 0,  ZDRŽEL SE: 0. 
 
 
 
5. Kontroly akcí s komentá řem jednotlivých kontrolujících  
Dr. E. Koudelková, předsedající komise, vyzvala členy, kteří již odevzdali písemný záznam o kontrole 
kulturní akce na místě, aby krátce pohovořili o kontrolované akci. Tyto písemné podklady slouží k založení 
na magistrátu ke konkrétní přidělené dotaci a zároveň k dispozici správní radě kulturního fondu pro 
přidělování dotací v budoucích vyhlašovaných kolech. 
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Členové komise zkontrolovali následující akce a doporučili je k další podpoře z Kulturního fondu SML: 
 

1. Adolf Štrejl – Taneční odpoledne 
2. Kateřina Klikarová – Space4Music 
3. Mgr. Petr Zatloukal – Jeden svět 2011 
4. Radka Kyzlíková – Space4Music 
5. Kateřina Klikarová – Dny francouzské kultury 
6. Mgr. Jiří Křížek – Jeden svět  
7. Adolf Štrejl – Povídání o Jizerských horách 

 
  
 
 
 
 
Jednání komise kulturní a památkové na 1. pololetí 2011: 

 
Den Měsíc  Místo jednání     Čas jednání 
28. únor  radnice      8:30 hodin  
23. březen  Malé divadlo ve Zhořelecké ulici  8:00 hodin 
  7. duben  Krajská vědecká knihovna              8:00 hodin 
18. květen  Botanická zahrada    8:00 hodin 
15. červen  Zoologická zahrada    8:00 hodin 
   
 
 
 
 

4. jednání komise se bude konat  
ve st ředu 18. kv ětna 2011 od 8:00 hodin  

v Botanické zahradě Liberec 
(vstup zadním vchodem z Purkyňovy ulice, rovněž možný vjezd vozidly) 

 
 
 
 
 
Liberec dne:   7. dubna 2011 
Zapsala:  Ing. Jitka Strasserová     PhDr. Eva Koudelková, v. r.  
  tajemnice komise     předsedající komise 
 



Příloha k Anketnímu dotazníku

Poř.     
č. 

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

Druh 
vlastníka 
(FO, PO, 
církev, 
obec)

Celkové 
náklady 

2011          
(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.3211/1,3212/1,3212/2,  k.ú. Liberec, 
rejstříkové číslo 37 628/5-5054 Výměna oken a oprava fasády obec 11 100 6 500 6 500

3.

Fara římskokatolické církve v Liberci, Kostelní ul. 
č.p. 9,st. parc.č.169, k.ú. Liberec, rejstříkové číslo 
33327/5-4137

Dokončení opravy střechy a provedení opravy jižní a 
jihozápadní fasády církev 4 550 3 900 2 700

23 950 18 700 15 600
Akce obnovy připravované na rok 2011 celkem

Rekapitulace akcí obnovy připravovaných v Programu regenerace městských památkových rezervací a 
městských památkových zón na rok 2011

Název městské památkové rezervace nebo městské památkové zóny:


