
S T A T U T Á R N Í   M Ě S T O 

L I B E R E C  

 

9.  zasedání zastupitelstva města dne: 25. 10. 2012 

Bod pořadu jednání:       

Aktualizace indikativního seznamu IPRM Liberec – Atraktivní a kvalitní život v Liber-
ci  

 

 

Zpracoval: Ing. Michal Vereščák 

odbor, oddělení: odbor strategického rozvoje a dotací 

telefon: 48 524 3191 

Schválil: vedoucí oddělení       

 vedoucí odboru Ing. Michal Vereščák 

Projednáno: radou města dne 16.10.2012 

Poznámka:       

Předkládá: 
 

Bc. Martina Rosenbergová, v.r. 

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

   

Návrh usnesení 

Zastupitelstvo města po projednání       

s c h v a l u j e     
 
aktualizaci indikativního seznamu IPRM Liberec – Atraktivní a kvalitní život v Liberci dle 
důvodové zprávy.   
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u k l á d á  
Lukášovi Martinovi, náměstkovi primátorky, zajistit aktualizaci indikativního seznamu 
předmětného integrovaného plánu a tuto aktualizaci nahlásit poskytovateli dotace. 

       T: ihned 
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Důvodová zpráva 
 
Řídící výbor IPRM Liberec – Atraktivní a kvalitní život v Liberci projednal na svém šestnác-
tém zasedání dne 17.9.2012 žádost o navýšení rozpočtu akce „Jezdecký klub Liberec - rekon-
strukce jezdeckého klubu“ předkladatele Jezdecký klub Liberec (viz příloha č. 1). Předmětná 
žádost se vztahuje k vybudování podchodu pro koně, který spojí obě volnočasová centra (zá-
zemí jezdeckého klubu a parkur). Předpokládaný náklad na vybudování podchodu byl projek-
tantem stanoven na 759.910,80,- Kč. Původní rozpočet projektu činil 32.658.000,- Kč, nový 
rozpočet projektu činí 33.417.910,80,- Kč. 
Žádost o navýšení rozpočtu byla Řídícím výborem jednomyslně schválena. 
 
Řídící výbor se dále zabýval žádostí projektu „Sokolovna Vesec - rekonstrukce“ předkladatele 
TJ Slovan Vesec o změnu žadatele o poskytnutí dotace předmětného projektu a jmenování 
dvou zástupců SML do revizní komise TJ Slovan Vesec (viz přílohy 2 - 4). 
Projekt „Sokolovna Vesec – rekonstrukce“ byl zařazen do IPRM s tím, že žadatelem o po-
skytnutí dotace bylo SML a TJ Slovan Vesec byl partnerem tohoto projektu (zajištění udrži-
telnosti projektu a vlastního podílu žadatele). Důvodem pro toto řešení byl fakt, že tělový-
chovná jednota nesplňovala podmínky poskytovatele dotace vztahující se ke způsobilosti ža-
datele o poskytnutí dotace a zároveň SML identifikovalo značný veřejný zájem na realizaci 
předmětné akce. „Převod“ žadatele projektu ze SML na tělovýchovnou jednotu je podmíněn 
jmenováním dvou zástupců SML do revizní komise TJ Slovan Vesec, čímž dojde k naplnění 
podmínek poskytovatele dotace, kdy se TJ Slovan Vesec stane oprávněným žadatelem o po-
skytnutí dotace v rámci ROP NUTS II SV (naplnění podmínky veřejnoprávního charakteru 
žadatele) se všemi právy a povinnostmi z toho vyplývajícími. 
Žádost o změnu žadatele projektu „Sokolovna Vesec – rekonstrukce“ ze SML na TJ Slovan 
Vesec byla Řídícím výborem jednomyslně schválena, ovšem za podmínky, že zastupitelstvo 
SML schválí dva zástupce do revizní komise TJ Slovan Vesec. 
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Přílohy: 
1) Žádost o navýšení rozpočtu akce „Jezdecký klub Liberec - rekonstrukce jezdeckého 

klubu“ 
2) Žádost o podporu projektu „Sokolovna Vesec – rekonstrukce“ 
3) Stanovy TJ Slovan Vesec 
4) Zápis z mimořádné valné hromady TJ Slovan Vesec 
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P�edm�t :  Od�vodn�ní žádosti k navýšení ceny 

Vážení, 

p�ipravuji projektovou dokumentaci pro stavbu „Jezdecký klub Liberec – rekonstrukce jezdeckého 

klubu (II. etapa)“. Z ve�ejn� dostupných informací rozeznávám, že p�ipravovaný podchod spojující ob�

�ásti volno�asového centra pod p�emost�ním �eky Nisa v ulici Norská nebude možné z finan�ních 

prost�edk� M�sta Liberec v dohledné dob� vybudovat. 

Nejedná se pouze o za�ízení jezdeckého klubu, ale jde také o podmínku kolaudace p�emost�ní �eky 

Nisy v ulici Norská. K tomu ú�elu je již od roku 2009 projekt vyprojektovaný kancelá�í Vaner s.r.o.. 

Liberec. 

Žádám Vás tedy tímto dopisem za stavebníka a projektanta stavby o rozší�ení stavby „Jezdecký klub 

Liberec – rekonstrukce jezdeckého klubu“ o objekt „Podchod ulice Norská“ a tím tedy také o adekvátní 

zm�nu rozpo�tu projektu. 

V Liberci 27. 8. 2012 

S pozdravem 

Ing. Radek Novotný 
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