
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: 30. 6. 2011 

Bod pořadu jednání:       

Návrh na čerpání Fondu pro financování rozvoje kulturních příspěvkových organizací  

 

Zpracoval: Eva Troszoková 

odbor, oddělení: odbor školství, kultury a sportu, oddělení technické správy 
školských, kulturních a sportovních objektů 

telefon: 48 524 3372 

Schválil: vedoucí oddělení Petra Tomínová, pověřená zastupováním funkce vedoucího 
oddělení technické správy školských, kulturních a sportovních 
objektů 

 vedoucí odboru Mgr. Pavel Kalous 

Projednáno: v RM 21. 6. 2011 

Poznámka:       

Předkládá: 
 

Martina Rosenbergová v.r. 

primátorka Statutárního města Liberec 
Kamil Jan Svoboda v.r., náměstek primátorky   

   

Návrh usnesení 

Zastupitelstvo města po projednání       

s c h v a l u j e     
 
návrh na čerpání Fondu pro financování rozvoje kulturních příspěvkových organizací ve výši 
3,5 mil. Kč na akci „Stavební úpravy vstupních prostor Malého divadla“ 
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a  u k l á d á 
 
Kamilu Janu Svobodovi, náměstkovi primátorky, 
 
zajistit přípravu a realizaci výše uvedené akce. 

          Termín: neprodleně 
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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 fi-
nančních prostředků je přísně účelově určeno především na realizaci velkých oprav kulturních 
příspěvkových organizací zřizovaných Statutárním městem Liberec. 

Finančním zdrojem fondu jsou odvody z odpisů kulturních  příspěvkových organizací, které 
pro rok 2011 činí (dle předložených odpisových plánů těchto zařízení) 12.853.822,- Kč. 
 
Návrh na čerpání Fondu pro financování rozvoje kulturních příspěvkových organizací vychází 
z požadavků ředitelů těchto zařízení, které jsou předkládány na odbor školství, kultury a sportu 
k projednání. 
V souladu s článkem II., odst. 1) výše uvedených pravidel předkládá odbor školství, kultury a 
sportu zastupitelstvu města k odsouhlasení návrh na jeho čerpání ve výši 3,5 mil. Kč na akci 
„Stavební úpravy vstupních prostor Malého divadla“. 
 
Odůvodnění: 
Objekt Malého divadla je postaven a provozován od meziválečného období. V upravované 
části je společenská část, v dalších podlažích technické zázemí a ubytování členů souborů 
divadla.  
Záměrem rekonstrukce prostor klubu Malého divadla vč. plánované změny vnitřních 
dispozic je úprava stávajícího společenského shromažďovacího prostoru divadelního 
klubu na variabilní scénický prostor. Úpravou vznikne malá scéna s hledištěm pro 30 
osob a občerstvením s 20 místy (to je i současná kapacita klubu). 
Současné stavební provedení budovy a technologické vybavení neumožňuje dostatečné větrá-
ní prostor. Nově navrhované stavební úpravy navíc vytvářejí prostory pro sezení, občerstvení 
a přípravnu. V prostoru posezení se také uvažuje s možností umožnit návštěvníkům divadla 
občasné kouření. Z uvedených důvodů je do uvažovaných úprav zahrnuto řešení VZT. 
 
Odhad nákladů vychází z dílčí projektové dokumentace a indikativních cenových nabídek 
zpracovaných pro Malé divadlo a jsou do něj dále započteny odhady nákladů na zpracování 
PD, dokumentace pro výběr zhotovitele a technický dozor investora.  
 
Předpokládaný rozsah stavebních úprav: 
Vzduchotechnika – vyvedení do dvora nad střechu a do fasády nad hlavní vstup 
Výměna podlah – víceúčelový sál, jeviště scény, kuchyň, bar, občerstvení 
Výměna oken a dveří, zatemnění 
Vybourání části stávající nosné příčky mezi místností občerstvení – bar 
Stavební úpravy otvoru v nosné zdi mezi budoucím víceúčelovým sálem a jevištěm scény 
Elektroinstalace – rozvody slaboproud, silnoproud, nové rozvaděče, osvětlení 
Čistící zóna, vstup do divadla 
Vybavení kuchyně, barový pult, nábytek – židle, stoly (místnost občerstvení) 
Vybavení víceúčelového sálu 
Nový koberec foyer divadla 
Výmalby všech dotčených prostor 
Snížení stropů (SDK) – místnost občerstvení, bar, jeviště scény, víceúčelový sál 
 

 


