STATUTÁRNÍ MĚSTO
LIBEREC

1. zasedání zastupitelstva města dne: 26. 1. 2012
Bod pořadu jednání:

Věc: Podání dotační žádosti – "Centrum aktivního odpočinku - Lidové sady"

Zpracoval:

Veronika Fialová

odbor, oddělení:

odbor strategického rozvoje a dotací, oddělení přípravy a řízení
projektů

telefon:

48 524 3190

Schválil: vedoucí oddělení

Ing. Martin Čech

vedoucí odboru
Projednáno:

Ing. Michal Vereščák
radou města dne 17.1.2012

Poznámka:
Předkládá:

Bc. Martina Rosenbergová, v.r.
primátorka Statutárního města Liberec
Lukáš Martin, v.r. náměstek primátorky

Návrh usnesení
Zastupitelstvo města po projednání
schvaluje
podání žádosti o poskytnutí dotace projektu – „Centrum aktivního odpočinku - Lidové sady“
v IPRM zóna „Lidové sady“ v rámci kontinuální výzvy Regionální rady regionu soudržnosti
Severovýchod

a ukládá
Lukášovi Martinovi, náměstku primátorky, podat žádost o poskytnutí dotace předmětného
projektu do kontinuální výzvy Regionální rady regionu soudržnosti Severovýchod.

2

Důvodová zpráva
Zastupitelstvo SM Liberce schválilo Integrovaný plán rozvoje města Liberec – zóna „Lidové
sady“ usnesením č. 57/09 dne 26.3.2009
Smlouva o alokaci prostředků na realizaci IPRM Liberec – zóna „Lidové sady“ mezi SM Liberec a Regionální radou NUTS II Severovýchod byla podepsána dne 19.6.2009.
Projekt „Centrum aktivního odpočinku - Lidové sady“ ( CAO ) byl zařazen do IPRM Liberec
– zóna „Lidové sady“ usnesením zastupitelstva SM Liberec č. 242/06 ze dne 26.11.2009.
Cílem projektu „Centrum aktivního odpočinku - Lidové sady“ ( CAO ) je zkvalitnit zázemí
pro samotné návštěvníky ZOO a nabídnout co nejvíce možností pro trávení volného času přímo v jejím areálu včetně dalšího doprovodného servisu.
Hlavními aktivitami projektu CAO jsou:
•
výstavba nového nástupního prostoru pro areál Lidových sadů a zoologické zahrady –
budova A - objektu s hlavním vstupem do areálu ZOO od Lidových sadů, z konečné zastávky
tramvaje, s potřebným návštěvnickým zázemím (WC, informační centrum, suvenýry…). Realizací tohoto objektu bude zvýšena propustnost vstupu a bude zajištěna bezbariérovost, která
za současného stavu není vyhovující. Díky přímé vazbě na další služby a zázemí v bezprostřední blízkosti nástupního prostoru do areálu LS (restaurace, dětský koutek, vycházková
zóna) bude zároveň zvýšen návštěvnický komfort. Nové pojetí vstupu zvýší atraktivitu lokality i její dostupnost z pohledu rekreačního a zájmového využití lokality Lidových sadů a je
plně v souladu s koncepcí rozvoje této lokality.
•
rekonstrukce stávající správní budovy ve prospěch centra praktického vzdělávání –
budova B - s chovatelským, chovným a hospodářským zázemím, které ale současně vytvoří
nadstandardní podmínky pro moderní formy neformálního vzdělávání. Tzn., že rekonstrukcí
tohoto objektu vzniknou prostory, které návštěvníkům všech věkových kategorií a cílových
skupin umožní nahlédnout do zákulisí chovu jinak volně žijících zvířat, což přispěje k budování pozitivního vztahu k přírodě a životnímu prostředí. Do tohoto procesu se předpokládá
zapojení dalších institucí (škol, školských zařízení, organizací zaměření na trávení volného
času apod.). Vybudování tohoto zázemí přispěje ke zvýšení návštěvnického komfortu, k rozšíření nabídky pro využití volného času a k lepší využitelnosti areálu ZOO ve prospěch jejích
návštěvníků.
Součástí těchto aktivit je rovněž vybudování předvstupního prostoru, úprava parku, přeložka
inženýrských sítí a dobudování nezbytné doprovodné technické infrastruktury.
Harmonogram projektu:
Únor 2012
– registrace žádosti na Úřadu Regionální rady regionu soudržnosti Severovýchod
Březen 2012 – vypsání výběrového řízení na dodavatele stavby
Srpen 2012
– podpis dotační smlouvy a schválení přijetí dotace
– zahájení stavby
Září 2012
Listopad 2013 – ukončení stavby
Maximální výdaje projektu činí 134 878 970,- Kč. Výše dotace ze strukturálních fondů EU
činí 85% celkových způsobilých výdajů, z čehož vlastní prostředky činí 20 231 846,- Kč.
Vzhledem k předpokládané úspoře financí na náklad stavby po ukončení výběrového řízení na
dodavatele stavby budou ve výsledku náklady na projekt i samotný podíl spolufinancování
nižší.
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Přílohy:
1. Žádost o poskytnutí dotace projektu „Centrum aktivního odpočinku - Lidové sady“
2. Projektová dokumentace „Centrum aktivního odpočinku - Lidové sady“ na CD
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PRACOVNÍ VERZE ŽÁDOSTI (ROP-IP) - PŘED ODEVZDÁNÍM NUTNO FINÁLNĚ ULOŽIT!!!
Unikátní kód žádosti:

Identifikace operačního programu
Číslo operačního programu:

CZ.1.13

Název operačního programu:

ROP NUTS II Severovýchod

Číslo prioritní osy:

13.2

Název prioritní osy:

Rozvoj městských a venkovských oblastí

Číslo oblasti podpory:

13.2.1

Název oblasti podpory:

Rozvoj regionálních center

Číslo podoblasti podpory:
Název podoblasti podpory:
Číslo výzvy:

27

Název výzvy:

27. kolo výzvy - oblast podpory 2.1

Typ účetní jednotky:

Pro ÚSC, PO, SF a OSS

Účetní osnova:

410/2009 Sb.

Název IPRM:

Integrovaný plán rozvoje města Liberec - zóna "Lidové sady"

Kód IPRM:

SV/003

Název aktivity IPRM:

Revitalizace a regenerace infrastruktury pro kulturu a volný čas

Číslo aktivity:

4.2

701-704 (FZ 07/2009)

Projekt
Název projektu:

Centrum aktivního odpočinku - Lidové sady

Název projektu anglicky:

Center for active recreation - Lidové sady

Datum zahájení projektu:

01.07.2011

Doba trvání projektu:

33 měsíce

Celkové způsobilé výdaje projektu:

134 878 970,00

Jiné peněžní příjmy projektu:

0,00

Příjmy projektu dle článku 55:

0,00

Celkové způsobilé výdaje
připadající na finanční mezeru:

134 878 970,00

Zakládá projekt veřejnou podporu:

Ne

Režim veřejné podpory:

Nerelevantní

Žádost uložena v IS BENEFIT7 - Unikátní klíč: 2dYL5P

Datum ukončení projektu:

01.04.2014

Strana 1 z 40

PRACOVNÍ VERZE ŽÁDOSTI (ROP-IP) - PŘED ODEVZDÁNÍM NUTNO FINÁLNĚ ULOŽIT!!!
Stručný obsah projektu:
Projekt Centrum aktivního odpočinku- Lidové sady (CAO) je lokalizován do krajského města Liberec, do
Libereckého kraje. Projekt bude realizován v územním rozsahu zahrnujícím výstavbu nové budovy (A - horní)
vedle stávajícího areálu PKO, rekonstrukci stávající administrativní budovy (B- dolní), která je v havarijním stavu,
na Centrum volnočasových aktivit a praktického vzdělávání a revitalizaci území mezi budovou A a budovou B.
CAO vzniká v návaznosti na historickou oblast odpočinku. Z hlediska sociologického vývoje jsou však potřeby
občanů pro trávení volnočasových aktivit odlišné. V tomto kontextu vzniká v dané lokalitě moderní multifunkční
komplex, který se stane přirozeným orientačním bodem a centrem pro trávení volného času v lokalitě Lidových
sadů. Využití centra je určeno i pro vzdělávání široké veřejnosti (obyvatelé města, zájmové kroužky, školní
kolektivy,univerzitu třetího věku apod.). Centrum řeší i bezbariérový přístup do zahrady a další formy volnočas. a
edukačních aktivit

Žadatel
Validní dle ARES:

Ano

Název žadatele:

STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC

IČ:

00262978

DIČ:

CZ00262978

Validní dle UIR-ADR:

Ano

Oficiální adresa žadatele:

nám. Dr. E. Beneše 1/1, 460 01 Liberec

Příjmení, jméno hlavní kontaktní osoby:

Ing. Zdeněk Meier

Telefon, email hlavní kontaktní osoby:

telefon:

603496710

email:

z.meier@regioplan.cz

Žádost uložena v IS BENEFIT7 - Unikátní klíč: 2dYL5P
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1. Projekt
Projekt počítá se výběrovým řízením:

Ano

Projekt má partnera:

Ano

Žadateli byly poskytnuty v dotčeném fiskálním roce i během předchozích dvou fiskálních let
veřejné prostředky v režimu podpory de-minimis:
Žadatel má zkušenosti s přípravou a realizací obdobných typů projektů/akcí:

Ne
Ano

Bylo požádáno nebo byly poskytnuty další podpory ve vztahu k projektu z jiných veřejných zdrojů: Ne
Projekt má pozitivní vliv na horizontální téma - udržitelný rozvoj:

Ano

Projekt má pozitivní vliv na horizontální téma - rovné příležitosti:

Ano

Žádost uložena v IS BENEFIT7 - Unikátní klíč: 2dYL5P
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2. Dopady a místa realizace
Území dopadu:
Kód území dopadu:

Název území dopadu:

Spadá pod:

CZ0513556904

Liberec (nečleněné město)

Liberec

Kód NUTS5:

Název NUTS5:

Spadá pod:

CZ0513556904

Liberec (nečleněné město)

Liberec

Kód NUTS3:

Název NUTS3:

Procentní podíl:

CZ051

Liberecký kraj

Místo realizace NUTS5:

Specifické území:

Realizované investice NUTS3:

100

Adresa místa realizace projektu:
Zájmové území je rozsáhlé, jedná se o dvě budovy, lze identifikovat adresou partnera jež je
správcem daného území, Masarykova 1347/, 460 01 Liberec 1

Žádost uložena v IS BENEFIT7 - Unikátní klíč: 2dYL5P
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3. Popis projektu
Zdůvodnění potřebnosti projektu včetně popisu výchozího stavu:
Centrum aktivního odpočinku vzniká v návaznosti na historickou oblast odpočinku, na samém okraji města, na
konci komunikační osy města, kde se k městu přibližuje okraj Jizerských hor. Tato oblast byla využívána již od
2.poloviny 19. století občany jako odpočinková a děje se tak i nadále.Projekt řeší náhradu funkčně i esteticky
přesluhující budovy z roku 1966, která je v samotném centru zóny. Dále nabízí chybějící sociální zázemí v horní
části zóny u konečné zastávky tramvaje, zvyšuje její bezpečnost umístěním služebny městské policie, řeší
bezbariérový přístup do zahrady a umožňuje zlepšení dopravní situace především autobusových návštěvníků.
V tomto kontextu vzniká v dané lokalitě moderní multifunkční komplex, který se stane orientačním bodem a
centrem v lokalitě Lidových sadů. Tento je rozdělen na dvě budovy. Budova A, u konečné zastávky tramvaje, je
přirozeným výchozím místem pro různé aktivity v této zóně, informačním centrem a zároveň umožní nový přístup
do ZOO- brány poznání, a to i bezbariérový. Výstavba sebou přináší nutnost vyřešení dopravní situace, čímž se
zlepší bezpečnost a možnost příjezdu návštěvníků autobusy ke všem aktivitám Lidových sadů (PKO, Botanická
zahrada, ZOO, Galerie). Vznikne zde i služebna městské policie, která zvýší bezpečnost občanů i návštěvníků
této části města.
Budova B je novým ojedinělým projektem, spojujícím funkčnost s edukací. Nabídne zázemí pro vzdělávací
aktivity ve velmi zajímavém a inspirativním prostředí s možností nahlédnutí do líhně ptáku, expozicí hlodavců a
hmyzu. Zároveň zde bude prostor pro ?zvířecí kuchyni? , technické a administrativní zázemí. Předpokládá se
využití pro vzdělávání široké veřejnosti (obyvatelé města, zájmové a školní kolektivy, univerzitu třetího věku
apod.).
CAO je jedinečné spojení edukačního zázemí v rámci programů, jak zoologické zahrady, tak vnějších subjektůškoly, kroužky, aktivity občanského sdružení Faunus,Divizna a zlepšení infrastruktury a bezpečnosti v dané zóně
Lidové sady.
Cíle projektu:
Cílem projektu je revitalizace městského prostředí,rozvoj infrastruktury pro vzdělávání a volný čas a zároveň
zvýšení občanské bezpečnosti a dopravní obslužnosti v dané oblasti. Velmi inovativní je vybudování a propojení
prostor líhně ptáků, hmyzí expozice, kuchyně pro zvířata, s možností vzdělávání. Takovéto prostory mají
přirozený vzdělávací potenciál především pro environmentálně a přírodovědně zaměřené aktivity ve smyslu
Komenského zásad názornosti a aktivnosti. Nelze si představit vhodnější prostředí pro vzdělávací a zájmovou
činnost z oblasti přírody, zoologie atd. Nezanedbatelná je z hlediska vzdělávání přítomnost nejen teoretických
odborníků, ale lidí takříkajíc z praxe. Zároveň budovou ?A? bude vybudován nástupní prostor pro mnoho jiných
alternativ trávení volného času v podhůří Jizerských hor, v dobré dopravní dostupnosti a se sociálním zázemím.
Prostor pro městskou policii v rámci komplexu zcela jistě zvýší bezpečnost a pořádek v celé oblasti. Můžeme
konstatovat, že projekt má celkový pozitivní dopad na "tvář"této zóny a v souvislosti s dalšími projekty v zóně
Lidové sady, přispěje k využití přirozeného potenciálu území a jejího širokého využití.
Výstupy projektu:
Vznik nových prostor pro vzdělávání a volnočasové aktivity v spojení s technologickým a administrativním
celkem.
Sociální zázemí v přirozeném centru odpočinkové oblasti Lidové sady
Bezbariérový přístup do Zoologické zahrady Liberec,
Snadná možnost získání informací nabízených aktivit celé zóny Lidové sady
Posílení atraktivity zóny
Revitalizace území 11 050m2
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Soulad s cíli programu, prioritní osy a oblasti podpory:
Zaměření a cíle projektu jsou zcela v souladu s cíli ROP NUTS II SV, prioritní osou 2 Rozvoj městských a
venkovských oblastí, oblast podpory 2.1 Rozvoj regionálních center a operačními cíli :Rozvíjet infrastrukturu v
oblasti školství, vzdělávání, zdravotnictví a sociálních věcí a Regenerovat a revitalizovat městské prostředí.
V souladu se zaměřením podpory na výstavbu a modernizaci infrastruktury pro volnočasové aktivity podmiňující
zvyšování nabídky a možností pro trávení volného času, dojde v projektu k vytvoření bezpečného prostoru pro
trávení volného času v rámci mimoškolních aktivit, ale i vzdělávacích aktivit pro všechny věkové kategorie.
Projekt povede ke zvýšení standardů života občanů obnovou a revitalizací dané městské části, ke zvýšení
bezpečnosti obyvatel v dané oblasti. Vyvolanou investicí, jako součástí integrovaného přístupu k řešení problému
území,bude i zlepšení dopravního řešení a přístupu pro handicapované občany.
Popis aktivit v přípravné fázi projektu:
Aktivity přípravné fáze:
1. Snaha správce území o komplexní řešení daného území a jeho rozvoj. Umožnění nových forem vzdělávání v
kooperaci se sdruženími Divizna a Faunus.
2. Projednání zastupiteli SML a začlenění projektu v rámci IPRM
3. Zpracování projektové studie.
4. Zpracování potřebné projektové dokumentace po jednotlivých SO
4. Inženýrská činnost budoucí stavby, zajišťování příslušných povolení ÚR, SP atd.
5.V rámci aktuální výzvy ROP NUTS II Severovýchod je připravována projektová žádost a kompletovány všechny
potřebné přílohy; celý projektový záměr je konzultován na územním pracovišti RR.
Dalším kroky v přípravné fázi jsou zajištění výběru dodavatele stavebních prací, služeb, a to dle závazných
pokynů programu a dle zákona č.137/2006 Sb. o zadávání veřejných zakázek.
Obdrží-li projekt podporu, po podpisu smlouvy o poskytnutí grantu bude podepsána smlouva o dílo. Patřičný
prostor bude vytvořen pro důkladnou přípravu této smlouvy o dílo - právní konzultace.
Popis aktivit v realizační fázi projektu:
Realizační fáze (investiční) projektu bude započata Rozhodnutím RR, schválením projektu a jeho dotováním z
příslušné alokace z ROP NUTS II Severovýchod. Prvním krokem investora bude svolání realizačního týmu s
delegováním jednotlivých úkolů. Dojde k upřesnění harmonogramu činností, sestavení plánu publicity dle
příslušných pravidel publicity k projektům podpořeným ze zdrojů EU.
Po uzavření smluvních vztahů, dojde k fyzickému začátku realizace projektu, budou započaty stavební práce dle
logické posloupnosti a dle projektové dokumentace ke stavbě za asistence TDI a autorského dozoru.
Stavba bude probíhat dle harmonogramu s cílem kvalitně a včas dokončit celou investici. Konkrétní technické
řešení stavebních prací je předmětem technické zprávy, jež je součástí PD.
Technické a technologické řešení bude taktéž provedeno na základě zpracované projektové dokumentace.
V průběhu realizační fáze budou dle požadavků RR uskutečňovány průběžné kontroly, zpracovávány
monitorovací zprávy a prováděno vyúčtování projektu v rámci realizační fáze, tak i závěrečné vyúčtování.
Popis aktivit v provozní fázi projektu a způsob udržení výsledků projektu:
Realizace provozu předaného díla, zajištění vzdělávacích a volnočasových aktivit a stabilizace lidských zdrojů,
udržení výsledků projektu.
Předkladatel má v součinnosti s partnerem a jeho spolupracujícími organizacemi (Divizna, Archa, Faunus)
bohatou praktickou zkušenost, jak v zajišťování volnočasových, tak i vzdělávacích aktivit. Předpokládá se využití
z blízké školy Lesní a DDM Větrník i zájem z TU Liberec.
Současně je připraven vyčlenit potřebné kapacity pro řízení projektu a vlastní metodickou činnost.
Mezi náklady v provozní fázi je uvažováno - údržba a provoz budov, přístupových komunikaci a spojovacích cest,
náklady na energie a úklid.
Udržitelnost projektu je zaručena významnou zkušeností ve vzdělávacích a volnočasových aktivitách správce
daného území ZOO Liberec respektive jejích spřátelených organizací.
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Připravenost projektu k realizaci:
Projekt má vysoký stupeň připravenosti - v rámci projektové přípravy je zpracována projektová dokumentace ke
stavebnímu povolení ve stupni DVZ, je vydán uzemní souhlas s nabytím právní moci a požádáno o stavební
povolení. Zastupitelstvo města, je připraveno v případě získání dotace,
k zajištění potřebné spoluúčasti ve výši 15% z ceny projektu.
Projekt má zpracovány nutné přílohy pro žádost podanou ve smyslu získání dotace ze zdrojů EU a připravenou
vlastní žádost do ROP NUTS II SV.
Projekt disponuje kvalitními lidskými zdroji, lidmi profesně, manažersky i lidsky kompetentními zhostit se aktivní a
velmi náročné činnosti při úspěšném realizování projektu.
Z hlediska partnera jsou viditelné předešlé úspěchy při tvorbě vzdělávacích a volnočasových aktivit.
Vazba na jiné aktivity a projekty:
Projekt má volnou vazbu na ostaní projekty v zóně Lidové sady ve smyslu celkového růstu kvality života a
potenciálu v této zóně a celém SML.
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4. Personální zajištění projektu
Pořadí člena týmu:

001

Titul před jménem:
Příjmení:

Fialová

Jméno:

Veronika

Titul za jménem:
Funkce v rámci projektového týmu:

Manažer projektu a finanční manažer

Název organizace:

Statutární město Liberec

Funkce v rámci organizace:

specialista odboru strategického rozvoje a dotací

Zapojení člena při přípravě projektu:
Koordinace přípravných projektových činností. Organizační zajištění projektového týmu. Zajištění zpracování
žádosti o poskytnutí dotace včetně povinných příloh
Spolupráce při přípravě rozpočtových opatření pro zajištění financování projektu z rozpočtu obce.
Zapojení člena při realizaci projektu:
Koordinace aktivit projektu ve vztahu k poskytovateli dotace v souladu s podmínkami programu.Zajištění publicity
projektu, zajištění nezbytných dokladů pro podpis Smlouvy o poskytnutí dotace, průběžný monitoring a
zpracování monitorovacích hlášení, zajištění podkladů pro závěrečné vyúčtování projektu.
V realizační fázi projektu bude odpovídat za zřízení zvláštního účtu projektu a správnost vedení účetnictví a
výkazů v rámci realizace projektu, přípravu podkladů pro zpracování Žádostí o plat
Zapojení člena při udržitelnosti projektu:
Koordinace monitorování projektu ve fázi udržitelnosti,zpracování monitorovacích zpráv o zajištění udržitelnosti
projektu.
Zajištění relevantních finančních podkladů pro zpracování monitorovacích zpráv pro zajištění udržitelnosti
projektu.
Popis zkušeností s relevantními projekty a aktivitami:
Je manažerem projektu a finančním manažerem dalších dílčích projektů v IPRM Liberec - zóna "Lidové sady".
V rámci pracovního zařazení je specialistou odboru strategického rozvoje a dotací a podílí se na aktivitách
spojených s dotacemi.
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Pořadí člena týmu:

002

Titul před jménem:

Ing.

Příjmení:

Kotasová

Jméno:

Radka

Titul za jménem:
Funkce v rámci projektového týmu:

Zpracovatel žádosti

Název organizace:

Regioplan s.r.o.

Funkce v rámci organizace:

jednatelka

Zapojení člena při přípravě projektu:
odborná pomoc při přípravě projektu
Zapojení člena při realizaci projektu:
administrace projektu
Zapojení člena při udržitelnosti projektu:
administrace projektu
Popis zkušeností s relevantními projekty a aktivitami:
Zpracovatel žádostí do ROP NUTS II, administrátor úspěšných projektů
Pořadí člena týmu:

003

Titul před jménem:

MVDr.

Příjmení:

Nejedlo

Jméno:

David

Titul za jménem:
Funkce v rámci projektového týmu:

Konzultant, iniciátor řešení spojených se ZOO

Název organizace:

Zoologická zahrada Liberec

Funkce v rámci organizace:

ředitel

Zapojení člena při přípravě projektu:
konzultace, ideová spolupráce
Zapojení člena při realizaci projektu:
koordinace činností spojených s PD a výstavbou
Zapojení člena při udržitelnosti projektu:
dohled nad správou majetku
Popis zkušeností s relevantními projekty a aktivitami:
zapojení v různých programech EU
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5. Žadatel projektu
Validní dle ARES:

Ano

Název žadatele:

STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC

IČ:

00262978

DIČ:

CZ00262978

Právní forma:

Obec nebo m.část hl.m.

Plátce DPH:

Ano

Je plátcem DPH ve vztahu k
aktivitám projektu:

Ne

Žadatel splňuje definici MSP:

Ne

Počet zaměstnanců:

330

Typ podniku:

velký

Typ žadatele:

Obec

Statutární zástupci:
Příjmení:

Rosenbergová

Jméno:

Titul před:

Bc.

Titul za:

Funkce osoby: primátorka

Telefon:

Fax:

Telefon II.:

Email:

Martina
485243111

rosenbergova.martina@magistrat.liberec.cz

Kontaktní osoby:
Příjmení:

Fialová

Jméno:

Veronika

Titul před:

Titul za:

Funkce osoby: manažer projektu

Telefon:

606265604

Fax:

Telefon II.:

485243190

Zdeněk

Email:

fialova.veronika@magistrat.liberec.cz

Příjmení:

Meier

Jméno:

Titul před:

Ing.

Titul za:

Funkce osoby: zástupce zpracovatele

Telefon:

Fax:

Telefon II.:

Email:

603496710

z.meier@regioplan.cz

Hlavní kontaktní osoba:

Meier Zdeněk
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Oficiální adresa:
Validní dle UIR-ADR:

Ano

Kraj:

Liberecký

Okres:

Liberec

Obec:

Liberec

Část obce:

Liberec I-Staré Město

Městská část:

Liberec (nečleněné město)

Ulice:

nám. Dr. E. Beneše

PSČ:

460 01

WWW:

www.liberec.cz

Číslo popisné:

Číslo orientační: 1

1

Adresa pro doručení:
Validní dle UIR-ADR:

Ano

Kraj:

Liberecký

Okres:

Liberec

Obec:

Liberec

Část obce:

Liberec I-Staré Město

Městská část:

Liberec (nečleněné město)

Ulice:

nám. Dr. E. Beneše

PSČ:

460 01

WWW:

www.liberec.cz

Číslo popisné:

1
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6. Zkušenosti žadatele
Pořadí reference:

001

Název projektu/akce:

ZŠ Lesní - škola pro Evropu

Jméno (název) žadatele/předkladatele/realizátora:

Statutární město Liberec

Celkové výdaje projektu/akce:

30 528 000,00

Období realizace projektu/akce (měsíc/rok):

02/2009 - 10/2010

Zdroje financování/poskytovatel dotace:

rozpočet města/Regionální rada regionu soudržnosti
Severovýchod

Název grantu/programu:

Regionální operační program NUTS II Severovýchod

Popis projektu/akce a jeho výstupů:
Hlavním cílem projektu bylo rozšíření a zkvalitnění výuky cizích jazyků na ZŠ Lesní. Náplní projektu bylo
vybudování nových učeben, které budou svým prostorovým uspořádáním i technickým vybavením umožňovat
moderní formy výuky. Mimo jiné se počítá s využitím výpočetní a komunikační techniky a připojení k internetu pro
získání, zpracování a prezentaci informací v cizojazyčném prostředí.
Popis zapojení žadatele do přípravy, realizace a provozu projektu/akce:
Žadatel v přípravné fázi zajistil veškeré kroky spojené s přípravou investičního záměru (nevyjímaje zajištění
podílu na financování projektu) a žádosti o dotaci včetně všech povinných příloh. V realizační fázi zapojení
žadatele sestává ze zajištění zadávacích řízení na dodavatele stavby a technický dozor, monitorování průběhu
projektu a splnění povinné publicity. V provozní fázi převezme žadatel odpovědnost za udržení výsledků projektu.

Pořadí reference:

002

Název projektu/akce:

ZŠ Lesní - úprava parteru

Jméno (název) žadatele/předkladatele/realizátora:

Statutární město Liberec

Celkové výdaje projektu/akce:

16 602 000,00

Období realizace projektu/akce (měsíc/rok):

02/2009 - 10/2010

Zdroje financování/poskytovatel dotace:

rozpočet města/Regionální rada regionu soudržnosti
Severovýchod

Název grantu/programu:

Regionální operační program NUTS II Severovýchod

Popis projektu/akce a jeho výstupů:
Hlavním cílem projektu bylo rozšíření možností využití venkovního prostoru školního areálu, tzv. parteru, pro
vzdělávání a volnočasové aktivity v bezpečném prostředí areálu školy. V rámci projektu byl stávající povrch
školního dvora - nevyhovující dlažby, asfaltové plochy a trávníky - nahrazen instalací ploch zeleně, zahradní
dlažby a venkovního mobiliáře. Vzniklý půlkruhovitý stupňovitý amfiteátr bude využit pro výuku i pro kulturní akce
dětí a rodičovské veřejnosti, které mají na škole velkou tradici. Dále byl vytvořen koridor pro přechod mezi
pavilony pro žáky a učitele, vyřešena zástěna pro zásobování kuchyně a odpadové hospodářství, instalována
elektronická bezpečnostní závora pro zajištění bezpečného prostředí v areálu dvora, opraveno stávající oplocení
venkovního areálu školy a vybudováno sezení u hlavního vstupu do školy.
Popis zapojení žadatele do přípravy, realizace a provozu projektu/akce:
Žadatel v přípravné fázi zajistil veškeré kroky spojené s přípravou investičního záměru (nevyjímaje zajištění
podílu na financování projektu) a žádosti o dotaci včetně všech povinných příloh. V realizační fázi zapojení
žadatele sestává ze zajištění zadávacích řízení na dodavatele stavby a technický dozor, monitorování průběhu
projektu a splnění povinné publicity. V provozní fázi převezme žadatel odpovědnost za udržení výsledků projektu.
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Pořadí reference:

003

Název projektu/akce:

Rekonstrukce přístupové komunikace k horskému
hotelu Ještěd a do Sportovního areálu Ještěd

Jméno (název) žadatele/předkladatele/realizátora:

Statutární město Liberec

Celkové výdaje projektu/akce:

57 291 831,00

Období realizace projektu/akce (měsíc/rok):

09/2008 - 11/2011

Zdroje financování/poskytovatel dotace:

rozpočet města/Regionální rada regionu soudržnosti
Severovýchod

Název grantu/programu:

Regionální operační program NUTS 2 Severovýchod

Popis projektu/akce a jeho výstupů:
Obsahem projektu je kompletní rekonstrukce hlavní přístupové komunikace k televiznímu vysílači a horskému
hotelu Ještěd (technická památka) a do Sportovního areálu Ještěd (vyhledávaného turistického a lyžařského
areálu) v úseku Výpřež - Ještědka - Ještěd. Hlavními výstupy projektu budou kompletní oprava vozovky,
zpevnění nestabilních svahů a krajnic, obnova odvodnění a výstavba opěrných zdí. Realizací projektu vznikne
přístupová komunikace s pomalou a klidnou motorovou dopravou, neohrožující bezpečnost přijíždějících ani
přicházejících turistů. Tím dojde ke zlepšení podmínek pro rozvoj cestovního ruchu a souvisejících služeb v
celém areálu Ještěd i ve městě, čímž dojde ke zvýšení podílu cestovního ruchu v místní ekonomice. Cílové
skupiny projektu tvoří návštěvníci horského hotelu Ještěd a Sportovního areálu Ještěd, návštěvníci města
Liberce a subjekty nabízející služby v oblasti cestovního ruchu.
Popis zapojení žadatele do přípravy, realizace a provozu projektu/akce:
Žadatel v přípravné fázi zajistil veškeré kroky spojené s přípravou investičního záměru (nevyjímaje zajištění
podílu na financování projektu) a žádosti o dotaci včetně všech povinných příloh. V realizační fázi zapojení
žadatele sestává ze zajištění zadávacích řízení na dodavatele stavby a technický dozor, monitorování průběhu
projektu a splnění povinné publicity. Fyzická realizace byla z důvodu značného rozsahu rozdělena na dvě etapy.
V provozní fázi převezme žadatel odpovědnost za udržení výsledků projektu, a to zejména odpovědnost finanční
náklady na provoz a údržbu budou hrazeny z rozpočtu Statutárního města Liberec; samotná údržba a potřebné
opravy rekonstruované komunikace budou prováděny dodavatelem, který vzejde z výběrového řízení a bude
vázán dlouhodobou smlouvou.

Pořadí reference:

004

Název projektu/akce:

Podpora moderních forem výuky na ZŠ Libereckého
kraje

Jméno (název) žadatele/předkladatele/realizátora:

Statutární město Liberec

Celkové výdaje projektu/akce:

7 137 141,00

Období realizace projektu/akce (měsíc/rok):
Zdroje financování/poskytovatel dotace:

MŠMT ČR

Název grantu/programu:

Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Popis projektu/akce a jeho výstupů:
Projekt řešil komplexní a plošné zkvalitnění počátečního vzdělávání na základních školách. Projekt byl určen pro
žáky ZŠ Libereckého kraje, kteří byli osloveni prostřednictvím pedagogických pracovníků partnerských škol
projektu. V projektu bylo vytvořeno zázemí pro využívání moderních výukových forem včetně tvorby konkrétních
výukových podkladů 60 pedagogických pracovníků. Vzniklo celkem 120 výukových prezentací, pro následnou
aplikaci a zjištění zpětné vazby bylo zapojeno přes 2400 žáků partnerských škol. Vznikl společný server pro
poskytnutí vzniklých výukových materiálů ostatním ZŠ Libereckého kraje.
Popis zapojení žadatele do přípravy, realizace a provozu projektu/akce:
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Žadatel v přípravné fázi zajistil veškeré kroky spojené s přípravou žádosti o dotaci včetně všech povinných
příloh. V realizační fázi zapojení žadatele sestává ze zajištění zadávacích řízení na dodavatele služeb a ICT
vybavenír, monitorování průběhu projektu a splnění povinné publicity. V provozní fázi převezme žadatel
odpovědnost za udržení výsledků projektu.

Pořadí reference:

005

Název projektu/akce:

Cyklostezka Liberec - Hrádek II. etapa

Jméno (název) žadatele/předkladatele/realizátora:

Statutární město Liberec

Celkové výdaje projektu/akce:

19 958 000,00

Období realizace projektu/akce (měsíc/rok):

2000

Zdroje financování/poskytovatel dotace:

rozpočet města/ dotace

Název grantu/programu:

CBC Phare

Popis projektu/akce a jeho výstupů:
Výstupem projektu je Cyklostezka Liberec - Hrádek II. etapa.
Popis zapojení žadatele do přípravy, realizace a provozu projektu/akce:
Statutární město Liberec jako investor zajišťoval veškeré činnosti související s přípravou a realizací stavby,
technický dozor.

Pořadí reference:

006

Název projektu/akce:

ZŠ Husova - nové školící centrum

Jméno (název) žadatele/předkladatele/realizátora:

Statutární město Liberec

Celkové výdaje projektu/akce:

8 662 920,00

Období realizace projektu/akce (měsíc/rok):

2005

Zdroje financování/poskytovatel dotace:

MMR ČR

Název grantu/programu:

Program přeshraniční spolupráce CBC Phare 2002
Česko - Sasko - Grantové schéma v česko-německém
příhraničním regionu na podporu hospodářského
rozvoje a lidských zdrojů

Popis projektu/akce a jeho výstupů:
Výstupem projektu je nové školící centrum. Projekt zahrnoval realizaci výukového střediska pro spolupráci s
úřadem práce. Cílem bylo zlepšit znalosti německého jazyka na úrovni obchodní a jiné korespondence,
vyplňování formulářů. Vznikla spolupráce s Německem, kde tyto osvojené dovednosti mohli účastníci kurzu
převést do praxe.
Předmětem projektu byly: rekonstrukce školy (výměna 311 oken, rekonstrukce datové sítě a serveru, pořízení
kopírky, PC učebny s 21 PC, tiskárny včetně SW), výměnný pobyt německých dětí v Liberci, třítýdenní intensivní
jazykový kurs pro nezaměstnané z ÚP - obnova základů obchodní NJ (pro lepší zaměstnatelnost).
Popis zapojení žadatele do přípravy, realizace a provozu projektu/akce:
Statutární město Liberec jako investor zajišťoval veškeré činnosti související s přípravou a realizací stavby,
technický dozor.
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7. Partner projektu
Validní dle ARES:

Ano

Partner projektu:

Zoologická zahrada Liberec,příspěvková organizace

IČ:

00079651

DIČ:

CZ00079651

Právní forma:

Příspěvková organizace

Plátce DPH:

Ne

Předchozí spolupráce partnera s žadatelem:
Partnerem projektu je Zoologická zahrada Liberec, jejímž zřizovatelem je Statutární město Liberec, tedy žadatel.
Na základě této skutečnosti je zřejmé, že spolupráce mezi žadatelem a partnerem je intenzivní. Nicméně,
vzhledem k realizaci projektu, zatím nebyla žádná spolupráce na stavebních projektech realizována. V současné
době realizuje žadatel, tedy SML, projekt pod názvem "Zavádění procesního a projektového řízení na
Statutárním městě Liberec a jím zřizovaných či založených organizací", kde je ZOO Liberec jedním ze dvou
partnerů. Spolupráce je na denní bázi, kdy spolupráce mezi žadatelem a partnerem je podmínkou pro úspěšnou
realizaci projektu.
Zkušenosti partnera s obdobnými projekty:
V období 2009 - 2010 byl realizován projekt "Informační systém pro návštěvníky Zoo Liberec" registrovaný pod
Operačním programem ROP NUTS SV II o objemu 6 907 876,00,-Kč.
Dále partner projektu realizoval v roce 2011 projekt "Záchranná stanice pro handicapované živočichy v Liberci" o
finančním objemu 24 147 645,00,- Kč, financovaný z SFŽP - 6.2. podpora biodiverzity.
Popis zapojení partnera do jednotlivých fází projektu:
Úzká spolupráce při přípravě projektu, již při samotném zpracování záměru a dále při připomínkování projektové
dokumentace. Při samotné realizaci projektu bude partner projektu bude jeho spolupráce podmínkou pro
úspěšnou realizaci projektu, neboť se bude jednat o spolupráci i organizační, co se týče zajištění stálého provozu
ZOO i při stavebních pracích.
Adresa:
Validní dle UIR-ADR:

Ano

Kraj:

Liberecký

Okres:

Liberec

Obec:

Liberec

Část obce:

Liberec I-Staré Město

Městská část:

Liberec (nečleněné město)

Ulice:

Masarykova

PSČ:

460 01

WWW:

www.zooliberec.cz

Číslo popisné:

1347

Číslo orientační: 31

Kontaktní osoby:
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Validní dle UIR-ADR:

Ano

Příjmení:

Nejedlo

Jméno:

Titul před:

MVDr.

Titul za:

Funkce osoby: ředitel

Telefon:

Fax:

Telefon II.:

Email:

David
482710616

info@zooliberec.cz
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8. Harmonogram projektu
Název aktivity:

Projektová příprava zpracování projektové dokumentace do stupně DUR,
následně v navazujících stupních DSP, DVZ. Vypracování žádosti o dotaci
do ROP NUTS II SV včetně relevantních příloh a její předložení, zajištění
všech potřebných povolení a vyjádření.

Začátek aktivity:

01.07.2011

Konec aktivity:

30.01.2012

Název aktivity:

Uskutečnění nutných výběrových řízení, případné podpisy smlouvy.
Největší úkol této aktivity je výběr dodavatele stavby.

Začátek aktivity:

01.10.2011

Konec aktivity:

30.06.2012

Název aktivity:

Příprava finančního vyúčtování projektu, předložení závěrečné zprávy,
stanovení termínů monitorovacích zpráv včetně závěrečné monitorovací
zprávy, nastavení mechanizmů kontroly veškerých kroků požadovaných v
smlouvě o dotaci a ŘO ROP Severovýchod

Začátek aktivity:

01.06.2012

Konec aktivity:

01.04.2014

Název aktivity:

Stavební realizace projektu prováděné dle |PD k jednotlivým objektům
stavby. postup dle harmonogramu stavebních prací.

Začátek aktivity:

01.07.2012

Konec aktivity:

31.12.2013

Datum zahájení projektu:

01.07.2011

Datum ukončení projektu:

01.04.2014

Doba trvání projektu v měsících:

33,00

Předpokládané datum zahájení fyzické realizace projektu:

01.07.2012

Předpokládané datum ukončení fyzické realizace projektu:

31.12.2013

Popis časové realizace:
V přípravném období před vlastní fyzickou realizací projektu, byly provedeny studie, konzultace s dotčenými
orgány atd. vše směřujíc k vydání územního rozhodnutí -červenec 2011. Následně byla připravena dokumentace
ve stupni DSP a DVZ, je požádáno o stavební povolení a 12/2011-01/2012 zpracována studie ekonomického
hodnocení a vlastní žádost včetně relevatních příloh. To vše musí projít schvalovacími procesy rady a
zastupitelstva SML.
Jsou připravena nebo ukončena VZ na inženýrskou činnost, PD a TDI.
Vlastní stavba předpoklad červen 2012 - práce budou zahájeny postupnou demolicí budovy bývalého ředitelství a
započetím výstavby horní budovy. Dále budou provedeny hrubé terénní úpravy a nutné kácení zeleně. Poté
budou následovat výkopové práce, zajištění technické infrastruktury a úprava otočky autobusů na konečné
zastávce tramvaje v Lidových sadech. Výstavba bude postupovat po jednotlivých SO a to tak aby co nejméně
zasahovala rušivými vlivy do života občanů a zvířat. Vzhledem k rozmístění stavby může probíhat výstavba
paralelně na jednotlivých SO.Poté budou provedeny nové povrchy, ohumusování a zatravnění příslušných ploch,
zbudování oplocení. Na závěr bude provedena výsadba nové zeleně navržené v sadových úpravách. Předání
stavby do užívání leden 2014.
Následuje závěrečné vyúčtování projektu, monitorovací zpráva, publicita s uvedením projektu do provozu.
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9. Podpora de-minimis
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10. Další podpory ve vztahu k projektu
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11. Hodnoty indikátorů
Kód

Název indikátoru

Výchozí
hodnota

Plánovaná
hodnota

Žádost uložena v IS BENEFIT7 - Unikátní klíč: 2dYL5P

Rozdíl

Měrná
jednotka

Předpokládané
datum plnění:
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12. Udržitelný rozvoj
Kvantifikovatelná environmentální kritéria:
Nekvantifikovatelná environmentální kritéria:
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13. Rozpočet projektu
Kód

Název výdaje

01

Hlavní výdaje

01.01

Nákup služeb (proj.
dokumentace do 5 % CZV u
stav. projektů a do 2% u
ostatních projektů)

Počet
kusů

Cena kusu

Výdaj celkem

Z toho
Jednotka
neinvestiční

Procento

133 596 070,00

0,00

99,05

3 421 075,00

0,00

2,54

01.01. Projektová dokumentace
01

1

2 490 000,00

2 490 000,00

0,00

1,85

01.01. Projektová studie CAO
02

1

621 000,00

621 000,00

0,00

0,46

01.01. Úpravy PD
03

1

310 075,00

310 075,00

0,00

0,23

01.02

Nákup staveb

0

0,00

0,00

0,00

0

01.03

Nákup pozemků (do 10%
CZV)

0

0,00

0,00

0,00

0

01.04

Stavební a technologická část
stavby

102 120 908,00

0,00

75,71

01.04. Budova A vstupní komplex
01

1

39 566 504,00

39 566 504,00

0,00

29,33

01.04. Budova B centrum praktického
02
vzdělávání

1

58 218 290,00

58 218 290,00

0,00

43,16

01.04. Otočka autobusu
03

1

1 686 114,00

1 686 114,00

0,00

1,25

01.04. Technický dozor investora a
04
inženýrská činnost komplet

1

2 400 000,00

2 400 000,00

0,00

1,78

01.04. Autorský dozor
05

1

250 000,00

250 000,00

0,00

0,19

0

0,00

0,00

0,00

0

5 814 000,00

0,00

4,31

01.05

Technická zařízení

01.06

Základní vybavení

01.06. Vybavení objektů a
01
technologie jinde neuvedené
budova A

1

4 552 500,00

4 552 500,00

0,00

3,38

01.06. Vybavení objektu a
02
technologie jinde neuvedené
budova B

1

1 261 500,00

1 261 500,00

0,00

0,94

01.07

Pořízení strojů a zařízení

0

0,00

0,00

0,00

0

01.08

Dlouhodobý nehmotný
majetek

0

0,00

0,00

0,00

0

01.09

DPH (pokud příjemce nemá
nárok na odpočet DPH na
vstupu)

1

22 240 087,00

22 240 087,00

0,00

16,49

01.10

Rezerva na vícepráce

0

0,00

0,00

0,00

0

02

Vedlejší výdaje (do 5 % CZV)

1 282 900,00

192 000,00

0,95

02.01

Výdaje na dodržení pravidel
publicity

1

160 000,00

160 000,00

160 000,00

0,12

02.02

Finanční výdaje

1

10 000,00

10 000,00

0,00

0,01

02.03

Nákup služeb

900 000,00

0,00

0,67

500 000,00

0,00

0,37

02.03. Zpracování žádosti
01
administrace projektu

1

500 000,00
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02.03. Výběrová řízení PD, IČ a TDI,
02
Stavba, Vybavení

1

300 000,00

300 000,00

0,00

0,22

02.03. Audit projektu
03

1

100 000,00

100 000,00

0,00

0,07

1

212 900,00

212 900,00

32 000,00

0,16

134 878 970,00

192 000,00

100

02.04

DPH (pokud příjemce nemá
nárok na odpočet DPH na
vstupu)

03

Způsobilé výdaje celkem

03.01

Z toho neinvestiční náklady

0

0,00

0,00

0,00

0

04

Nezpůsobilé výdaje celkem

0

0,00

0,00

0,00

0

05

Celkové výdaje projektu

134 878 970,00

192 000,00
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14. Přehled financování projektu
Náklady projektu v Kč
Celkové výdaje projektu

134 878 970,00

Celkové způsobilé výdaje

134 878 970,00

Celkové způsobilé investiční výdaje

134 878 970,00

Celkové způsobilé neinvestiční výdaje

0,00

Jiné peněžní příjmy projektu

0,00

Příjmy projektu dle článku 55

0,00

Způsobilé výdaje bez příjmů (finanční
mezera)
Křížové financování

Procenta z celkových nákladů

134 878 970,00
0,00

Vlastní podíl žadatele
- Veřejné prostředky
- Soukromé prostředky

20 231 846,00

15,00

0,00

0,00

114 647 124,00

85,00

114 647 124,00

85,00

134 878 970,00

100,00

Dotace projektu
- Dotace z rozpočtu RR
- z toho EU
Celkové veřejné prostředky
Celkové prostředky na krytí nezpůsobilých
výdajů
Žadatel

0,00

20 231 846,00

- Úvěry bank
- Ostatní zdroje
- Přímé výnosy
- Vlastní zdroje
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15. Finanční plán
Pořadí žádosti o platbu:
Předpokládaná požadovaná částka k proplacení dotace RR (Kč):
Datum předložení žádosti o platbu:
Z toho neinvestiční (Kč):
Z toho investiční (Kč):
Pořadí žádosti o platbu:
Předpokládaná požadovaná částka k proplacení dotace RR (Kč):
Datum předložení žádosti o platbu:
Z toho neinvestiční (Kč):
Z toho investiční (Kč):
Pořadí žádosti o platbu:
Předpokládaná požadovaná částka k proplacení dotace RR (Kč):
Datum předložení žádosti o platbu:
Z toho neinvestiční (Kč):
Z toho investiční (Kč):
Pořadí žádosti o platbu:
Předpokládaná požadovaná částka k proplacení dotace RR (Kč):
Datum předložení žádosti o platbu:
Z toho neinvestiční (Kč):
Z toho investiční (Kč):
Pořadí žádosti o platbu:
Předpokládaná požadovaná částka k proplacení dotace RR (Kč):

01
20 000 000,00
30.09.2012
32 000,00
19 968 000,00
02
30 000 000,00
30.01.2013
0,00
30 000 000,00
03
20 000 000,00
01.05.2013
0,00
20 000 000,00
04
37 647 124,00
01.09.2013
60 000,00
37 587 124,00
05
7 000 000,00

Datum předložení žádosti o platbu:

31.12.2013

Z toho neinvestiční (Kč):

100 000,00

Z toho investiční (Kč):
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16. Prioritní téma
Název typu území:

Město

Číslo typu území:

01

Název hospodářské činnosti:
Číslo hospodářské činnosti:
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17. Výběrová řízení
Pořadové číslo VŘ:

001

Je VŘ evidováno v ISVZ:

Ne

Název VŘ:

VZ na zpracování žádosti a administraci projektu

Vyplňované údaje k:

Výběrové řízení

VŘ dle výše předpokládané hodnoty:

Veřejná zakázka malého rozsahu (VZMR)

Stav VŘ:

Výběrové řízení ukončeno

Druh výběrového/zadávacího řízení:
Vybráno:

Ano

Specifikace druhu zadavatele:

veřejný zadavatel

Druh VŘ podle předmětu:

Služby

Předpokládaná hodnota v Kč bez DPH:

500 000,00

Nasmlouvaná cena v Kč bez DPH:

500 000,00

Předpokládané/skutečné datum zahájení VŘ:

10.12.2009

Předpokládané/skutečné datum ukončení VŘ:

14.01.2010

Datum podpisu smlouvy o dílo:

14.01.2010

Popis:

Výběrové řízení s více dodavateli:

Ne

Dodavatel(é) výběrového řízení:
REGIOPLAN s.r.o.

25482149

500 000,00

Dodatky VŘ:
Pořadí:

001

Datum podpisu:

30.09.2009

Skutečná cena VŘ po podpisu dodatku:

300 000,00

Popis změn řešených dodavatelem:
Byl nastaven postup při zadávení veřejných zakázek pod jiným názvem nebo jiný druh zadávacího řízení s
ohledem na finanční objem předmětu zakázky než bylo stanoveno ve smlouvě.
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Pořadové číslo VŘ:

002

Je VŘ evidováno v ISVZ:

Ne

Název VŘ:

VZ na projektovou dokumentaci a AD

Vyplňované údaje k:

Výběrové řízení

VŘ dle výše předpokládané hodnoty:

Podlimitní

Stav VŘ:

Výběrové řízení ukončeno

Druh výběrového/zadávacího řízení:

Zjednodušené podlimitní řízení (§38)

Vybráno:

Ano

Specifikace druhu zadavatele:

veřejný zadavatel

Druh VŘ podle předmětu:

Služby

Předpokládaná hodnota v Kč bez DPH:

4 400 000,00

Nasmlouvaná cena v Kč bez DPH:

2 740 000,00

Předpokládané/skutečné datum zahájení VŘ:

07.10.2009

Předpokládané/skutečné datum ukončení VŘ:

07.01.2010

Datum podpisu smlouvy o dílo:

07.01.2010

Popis:

Výběrové řízení s více dodavateli:

Ne

Dodavatel(é) výběrového řízení:
STORING spol. s r.o.

25410482

2 740 000,00

Dodatky VŘ:
Pořadí:

001

Datum podpisu:

04.06.2010

Skutečná cena VŘ po podpisu dodatku:

2 740 000,00

Popis změn řešených dodavatelem:
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Pořadové číslo VŘ:

003

Je VŘ evidováno v ISVZ:

Ne

Název VŘ:

VZ na TDI a inženýrskou činnost

Vyplňované údaje k:

Výběrové řízení

VŘ dle výše předpokládané hodnoty:

Podlimitní

Stav VŘ:

Výběrové řízení ukončeno

Druh výběrového/zadávacího řízení:

Zjednodušené podlimitní řízení (§38)

Vybráno:

Ano

Specifikace druhu zadavatele:

veřejný zadavatel

Druh VŘ podle předmětu:

Služby

Předpokládaná hodnota v Kč bez DPH:

2 700 000,00

Nasmlouvaná cena v Kč bez DPH:

2 400 000,00

Předpokládané/skutečné datum zahájení VŘ:

08.10.2009

Předpokládané/skutečné datum ukončení VŘ:

13.01.2010

Datum podpisu smlouvy o dílo:

13.01.2010

Popis:

Výběrové řízení s více dodavateli:

Ne

Dodavatel(é) výběrového řízení:
Valbek, spol. s r.o.

48266230

2 400 000,00

Dodatky VŘ:
Pořadí:

001

Datum podpisu:

07.06.2010

Skutečná cena VŘ po podpisu dodatku:

2 400 000,00

Popis změn řešených dodavatelem:
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Pořadové číslo VŘ:

004

Je VŘ evidováno v ISVZ:

Ne

Název VŘ:

VZ na dodavatele stavby

Vyplňované údaje k:

Výběrové řízení

VŘ dle výše předpokládané hodnoty:

Nadlimitní

Stav VŘ:

Výběrové řízení plánováno

Druh výběrového/zadávacího řízení:

Otevřené řízení (§27)

Vybráno:

Ano

Specifikace druhu zadavatele:

veřejný zadavatel

Druh VŘ podle předmětu:

Stavební práce

Předpokládaná hodnota v Kč bez DPH:

127 000 000,00

Předpokládané/skutečné datum zahájení VŘ:

15.02.2012

Předpokládané/skutečné datum ukončení VŘ:

01.05.2012

Datum podpisu smlouvy o dílo:
Popis:

Výběrové řízení s více dodavateli:

Ne
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Pořadové číslo VŘ:

005

Je VŘ evidováno v ISVZ:

Ne

Název VŘ:

VZ na odborné a organizační zajištění zadávání veřejných
zakázek v rámci IPRM LIberec-zóna "Lidové sady"

Vyplňované údaje k:

Rámcová smlouva

Název RS:

Rámcová smlouva na odborné a organizační zajištění
zadávání veřejných zakázek v rámci IPRM LIberec-zóna
"Lidové sady"

Celková částka RS v Kč bez DPH:

300 000,00

VŘ dle výše předpokládané hodnoty:

Podlimitní

Stav VŘ:

Výběrové řízení ukončeno

Druh výběrového/zadávacího řízení:

Zjednodušené podlimitní řízení (§38)

Vybráno:

Ano

Specifikace druhu zadavatele:

veřejný zadavatel

Druh VŘ podle předmětu:

Služby

Předpokládané/skutečné datum zahájení VŘ:

29.04.2009

Předpokládané/skutečné datum ukončení VŘ:

02.07.2009

Datum podpisu smlouvy o dílo:

02.07.2009

Popis:

Výběrové řízení s více dodavateli:

Ne

Dodavatel(é) výběrového řízení:
Compet Consult s.r.o.
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18. Horizontální témata
Doložte, že projekt nemá negativní vliv na udržitelný rozvoj:
Pro období 2007 až 2013 EU byla definována 2 horizontální témata:rovné příležitosti a udržitelný rozvoj.
Udržitelný rozvoj
Tento projekt je přínosem pro udržitelný rozvoj, protože dojde k vybudování zelených ploch a umístění zeleně do
revitalizovaného území mezi budovami. Zároveň budova A velmi citlivě zachovává zeleň - stromy v kompozici
budovy.
Samozřejmostí je, že veškeré i nebezpečné odpady vzniklé v průběhu stavby budou likvidovány v souladu s
legislativou a ochranou ŽP.
Doložte, že projekt nemá negativní vliv na rovné příležitosti:
Princip rovných příležitostí a zákaz diskriminace na základě pohlaví, rasy , etnického původu, náboženského
vyznání, zdravotního postižení, věku či sexuální orientace znevýhodněných skupin bude respektovat i projekt
Centrum aktivního odpočinku - Lidové sady.
Výsledky projektu jsou určeny pro zajištění veřejné služby- volnočasových aktivit a vzdělávání
všech občanů bez jakýchkoli rozdílů. Pro občany se zdravotním postižením je umožněn nový přístup do
zájmového území, který chyběl a zároveň je v oblasti horní budovy v rámci dopravního řešení umístěn i navigační
systém pro nevidomé. Pro projekt je integrace ZP občanů samozřejmostí. Projekt umožňuje využití výstupů všem
občanům bez rozdílu pohlaví, vyznání, rasy atd.
Cílem je zajištění a zlepšení kvality života, sociální stability, rozvoj lidského potenciálu, což vše projekt naplňuje.
Projekt je zaměřen na vylepšení podmínekpro život ve městě, volnočasové aktivity a vzdělávání. Nebude mít
negativní dopad na žádnou složku obyvatel.

Žádost uložena v IS BENEFIT7 - Unikátní klíč: 2dYL5P

Strana 32 z 40

PRACOVNÍ VERZE ŽÁDOSTI (ROP-IP) - PŘED ODEVZDÁNÍM NUTNO FINÁLNĚ ULOŽIT!!!

19. Rovné příležitosti
Číslo:

1

Název:

Projekt obsahuje vybudování zařízení pro zlepšení pohybu osob se sníženou mobilitou.

Popis:
V rámci projektu vznikne nový, doposud chybějící přístup do ZOO - brány poznání pro tyto občany.
Číslo:

12

Název:

Publicita projektu a oslovení cílových skupin reflektuje princip rovných příležitostí a specifické
potřeby cílových skupin.

Popis:
Projekt Centrum aktivního odpočinku - Lidové sady,již ze své povahy respektuje princip rovných příležitostí a
zákaz diskriminace na základě pohlaví, rasy , etnického původu, náboženského vyznání, zdravotního postižení,
věku či sexuální orientace znevýhodněných skupin. Výsledky projektu jsou určeny pro zajištění veřejné služby
vzdělávání a volnočasových aktivit všech věkových skupin. Cílem je zajištění a zlepšení kvality života, sociální
stability, rozvoj lidského potenciálu, což vše je revitalizací zájmového území naplňováno.
Projekt je zaměřen na vylepšení podmínek trávení volného času a vzdělávání. Nebude mít negativní dopad na
žádnou složku obyvatel.
Číslo:

2

Název:

Projekt obsahuje vybudování zařízení pro zlepšení pohybu osob se sníženou orientací.

Popis:
V horní části bude vytyčena přístupová trasa pro tuto skupinu obyvatel.
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20. Publicita
Způsob zajištění publicity:

Pamětní desky (vysvětlující tabulky)

Konkrétní opatření pro zajištění publicity:
Po provedení stavebních prací v rámci projektu bude vyrobena a instalována pamětní deska s informací o
realizaci projektu.

Způsob zajištění publicity:

Informační akce (konference, semináře, workshopy, veletrhy, výstavy, soutěže,
atd.)

Konkrétní opatření pro zajištění publicity:
Po ukončení realizace stavebních prací a projektu proběhne slavnostní otevření za účasti veřejnosti, zástupců
SML, partnera projektu a všech jež svým úsilím přispěli k realizaci projektu.

Způsob zajištění publicity:

Velkoplošné reklamní panely (billboardy)

Konkrétní opatření pro zajištění publicity:
Na začátku výstavby bude dodavatelem stavby vyroben, dodán a instalován informační velkoplošný panel , který
poskytne informaci o projektu, a to dle pravidel publicity ROP.

Způsob zajištění publicity:

Internetové stránky projektu

Konkrétní opatření pro zajištění publicity:
O průběhu projektu bude uveřejněna informace na webových stránkách města Liberec, v sekci IPRM.
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21. Přílohy projektu
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HARMONOGRAM PROJEKTU
Datum zahájení a ukončení projektu:

01.07.2011

01.04.2014

Datum fyzického zahájení a fyzického ukončení projektu:

01.07.2012

31.12.2013

2011
I.

II.

III.

IV.

V.

VI.

VII.

VIII.

IX.

X.

XI.

XII.

VIII.

IX.

X.

XI.

XII.

01.07

Zahájení a ukončení projektu:
Fyz. zahájení a ukončení projektu:
Datum žádosti o platbu:
Projektová příprava zpracování
projektové dokumentace do stupně
DUR, následně v navazujících
stupních DSP, DVZ. Vypracování
žádosti o dotaci do ROP NUTS II SV
včetně relevantních příloh a její
předložení, zajištění všech
potřebných povolení a vyjádření.
Uskutečnění nutných výběrových
řízení, případné podpisy smlouvy.
Největší úkol této aktivity je výběr
dodavatele stavby.
Příprava finančního vyúčtování
projektu, předložení závěrečné
zprávy,
stanovení termínů monitorovacích
zpráv včetně závěrečné monitorovací
zprávy, nastavení mechanizmů
kontroly veškerých kroků
požadovaných v
smlouvě o dotaci a ŘO ROP
Severovýchod
Stavební realizace projektu
prováděné dle |PD k jednotlivým
objektům stavby. postup dle
harmonogramu stavebních prací.
2012
I.

II.

III.

IV.

V.

VI.

VII.

Zahájení a ukončení projektu:
Fyz. zahájení a ukončení projektu:
Datum žádosti o platbu:
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Projektová příprava zpracování
projektové dokumentace do stupně
DUR, následně v navazujících
stupních DSP, DVZ. Vypracování
žádosti o dotaci do ROP NUTS II SV
včetně relevantních příloh a její
předložení, zajištění všech
potřebných povolení a vyjádření.
Uskutečnění nutných výběrových
řízení, případné podpisy smlouvy.
Největší úkol této aktivity je výběr
dodavatele stavby.
Příprava finančního vyúčtování
projektu, předložení závěrečné
zprávy,
stanovení termínů monitorovacích
zpráv včetně závěrečné monitorovací
zprávy, nastavení mechanizmů
kontroly veškerých kroků
požadovaných v
smlouvě o dotaci a ŘO ROP
Severovýchod
Stavební realizace projektu
prováděné dle |PD k jednotlivým
objektům stavby. postup dle
harmonogramu stavebních prací.
2013
I.

II.

III.

IV.

V.

VI.

VII.

VIII.

IX.

X.

XI.

XII.

Zahájení a ukončení projektu:
31.12

Fyz. zahájení a ukončení projektu:
Datum žádosti o platbu:

30.01

01.05

01.09

31.12

Projektová příprava zpracování
projektové dokumentace do stupně
DUR, následně v navazujících
stupních DSP, DVZ. Vypracování
žádosti o dotaci do ROP NUTS II SV
včetně relevantních příloh a její
předložení, zajištění všech
potřebných povolení a vyjádření.
Uskutečnění nutných výběrových
řízení, případné podpisy smlouvy.
Největší úkol této aktivity je výběr
dodavatele stavby.
Příprava finančního vyúčtování
projektu, předložení závěrečné
zprávy,
stanovení termínů monitorovacích
zpráv včetně závěrečné monitorovací
zprávy, nastavení mechanizmů
kontroly veškerých kroků
požadovaných v
smlouvě o dotaci a ŘO ROP
Severovýchod
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Stavební realizace projektu
prováděné dle |PD k jednotlivým
objektům stavby. postup dle
harmonogramu stavebních prací.
2014
I.

II.

III.

Zahájení a ukončení projektu:

IV.

V.

VI.

VII.

VIII.

IX.

X.

XI.

XII.

01.04

Fyz. zahájení a ukončení projektu:
Datum žádosti o platbu:
Projektová příprava zpracování
projektové dokumentace do stupně
DUR, následně v navazujících
stupních DSP, DVZ. Vypracování
žádosti o dotaci do ROP NUTS II SV
včetně relevantních příloh a její
předložení, zajištění všech
potřebných povolení a vyjádření.
Uskutečnění nutných výběrových
řízení, případné podpisy smlouvy.
Největší úkol této aktivity je výběr
dodavatele stavby.
Příprava finančního vyúčtování
projektu, předložení závěrečné
zprávy,
stanovení termínů monitorovacích
zpráv včetně závěrečné monitorovací
zprávy, nastavení mechanizmů
kontroly veškerých kroků
požadovaných v
smlouvě o dotaci a ŘO ROP
Severovýchod
Stavební realizace projektu
prováděné dle |PD k jednotlivým
objektům stavby. postup dle
harmonogramu stavebních prací.
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ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ

Jméno a příjmení osoby oprávněné jednat jménem
žadatele
Místo a datum

Podpis a razítko
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