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a ukládá 
Lukášovi Martinovi, náměstku primátorky, zajistit předložení Zprávy poskytovateli dotace. 

 
T: duben 2012 
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Důvodová zpráva  
 
Řídící výbor IPRM Liberec – Atraktivní a kvalitní život v Liberci schválil formou per rollam 
podobu Roční zprávy o postupu realizace IPRM za rok 2011.  
 
Tato Zpráva musí být předložena poskytovateli dotace každý rok do konce dubna, vždy za 
uplynulé období. Z tohoto důvodu je nyní předkládána  Roční zpráva o realizaci IPRM za 
období 1.1.2011 – 31.12.2011.  
Jsou v ní zohledněny jak informace týkající se celého IPRM Liberec – Atraktivní a kvalitní 
život v Liberci tak i jednotlivých projektů, jejichž Žádosti již byly podány na Regionální radu 
regionu soudržnosti Severovýchod. Zároveň jsou zde uvedeny projekty, u kterých jsou Žá-
dosti zatím zpracovávány. Jsou zde zahrnuty projekty, jejichž překladatelem je nejen Statutár-
ní město Liberec, ale také partnerské organizace.  
Tato Zpráva musí být projednána a schválena Řídícím výborem IPRM, Radou SML a Zastu-
pitelstvem SML a následně předložena poskytovateli dotace v tištěné podobě s připojeným 
podpisem statutárního zástupce SML. 
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Přílohy: 
Příloha č. 1 – Roční zpráva o postupu realizace IPRM za rok 2011  
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Formulá ř 8 - Roční zpráva o postupu realizace IPRM  
Tuto zprávu je t řeba odevzdat v tišt ěné a elektronické podob ě ŘO ROP.  

 

1. ÚDAJE O IPRM A ZPRÁVĚ 

Údaje o IPRM 

Prioritní osa: 2 

Oblast podpory: 2.1 Rozvoj regionálních center 

Registrační číslo IPRM: SV/004/S 

Název IPRM: Aktivní a kvalitní život v Liberci 

Celková výše alokace dle Smlouvy 
v Kč: 

635 294 118,- Kč 

Datum zahájení realizace IPRM: 24/2/2011 

Datum ukončení realizace IPRM: 30/6/2015 

Roční zpráva o postupu realizace IPRM 

Pořadové číslo zprávy: 1. 

Monitorované období: Začátek 24/2/2011 Konec 31/12/2011 

Datum předložení zprávy: 31/3/2012 

 

2. ÚDAJE O NOSITELI IPRM A ZHOTOVITELI ZPRÁVY 

Nositel IPRM 

IČ 00262978 

Název: Statutární město Liberec 

Adresa: nám. Dr. E. Beneše 1, 460 59 Liberec 1 

Statutární zástupce: 

(jméno a příjmení, funkce) 

Bc. Martina Rosenbergová 

primátorka 

Zhotovitel zprávy 

Jméno a příjmení, funkce: Ing. Michal Vereščák, manažer IPRM 

Telefonní číslo/mobil/Fax: 485 243 191, 731 692 639 

E-mail:  verescak.michal@magistrat.liberec.cz 

 

 

 

 

A. VĚCNÁ ČÁST ZPRÁVY 
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3. POPIS REALIZACE IPRM ZA MONITOROVANÉ OBDOBÍ 

Dne 11.3.2011 bylo vyhlášeno II. kolo výzvy na sběr projektových záměrů IPRM Liberec – 
Aktivní a kvalitní život v Liberci. Výzva měla za cíl doplnit seznam indikativních projektů o 
další projektové záměry.  

Seznam dílčích projektů, které budou realizovány v rámci IPRM obsahuje v současné době 
17 projektových záměrů - z toho 16 záměrů směřuje do Regionálního operačního programu 
Severovýchod (ROP II SV) do opatření 1.1, 2.1, 3.1 a 1 záměr do Operačního programu Vě-
da a výzkum pro inovace, prioritní osa 3 – Komercializace a popularizace vědy a výzkumu.  

Z hlediska žadatelů podali své záměry Statutární město Liberec, LABYRINT BOHEMIA, 
o.p.s., Jezdecký klub Liberec, o.s., Dopravní podnik města Liberce, a.s., Městské lesy Libe-
rec, p.o., Geotermální energie pro občany o.p.s., Sportovní areál Liberec, s.r.o., Volejbalový 
klub Technické univerzity v Liberci, o.s. a Čmelák – Společnost přátel přírody, o.s.  

Všichni žadatelé předložili záměry do Regionálního operačního programu Severovýchod 
(ROP II SV), kromě žadatele LABYRINT BOHEMIA, o.p.s., jenž předložil žádost a nyní 
realizuje projekt v rámci Operačního programu Věda a výzkum pro inovace. 

Do seznamu dílčích projektů realizovaných v rámci IPRM se v současné době předpokládá 
zapojení celkem 16 projektů v rámci ROP NUTS II Severovýchod, opatření 1.1, 2.1, 3.1 a 1 
projektu v rámci Operačního programu Věda a výzkum pro inovace, prioritní osa 3 – Komer-
cializace a popularizace vědy a výzkumu. 

Jedná se o následující projekty: 
1. SCIENCE LEARNING CENTER LIBEREC 

2. Multifunkční volnočasové centrum Liberec – Růžodol 

3. Centrum historie tramvajové dopravy 

4. Modernizace Divadla F. X. Šaldy 

5. Pavilon leknínů Botanické zahrady Liberec 

6. Rekreační a sportovní areál Vesec 

7. Rozšíření využití budovy liberecké radnice 

8. Revitalizace vícefunkčních hřišť při ZŠ Švermova a ZŠ Aloisina Výšina 

9. Síť stezek pro rekreaci a sport v zájmovém území Ruprechtice – „U Kapličky“ 

10. Centrum podpory Geotermálního využití energie 

11. Multifunkční dráha Zvolenská 

12. Výstavba multifunkční haly v areálu Městského stadionu v Liberci 

13. Obnova sportovišť Harcov 

14. Přestavba monofunkčních sportovišť v areálu Městského stadionu v Liberci 

15. Volnočasové plochy Liberec – úprava 

16. Centrum pro přírodu 

17. Zpracování a administrativní řízení realizace IPRM města Liberec – Atraktivní a kva-
litní život v Liberci 
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Ad 1. SCIENCE LEARNING CENTER LIBEREC  

Předkladatelem je LABYRINT BOHEMIA, o.p.s.  

V prosinci 2011 bylo vydáno Rozhodnutí o přidělení dotace. Dále byla vyhlášena veřejná 
soutěž na dodávku tendrové dokumentace pro stavbu a následně byla dokumentace připrave-
na. Dále byla vyhlášena soutěž na zhotovitele stavby. Výběr zhotovitele proběhne v únoru 
2012. 

Projekt je financován z Operačního programu Věda a výzkum pro inovace, prioritní osa 3 – 
Komercializace a popularizace vědy a výzkumu. Reg. číslo projektu CZ.1.05/3.2.00/09.0158. 

Předpokládaná výše způsobilých výdajů je 400 000 000 Kč, z toho dotace 381 275 000 Kč. 

V rámci projektu bude vybudováno interaktivní SCIENCE LEARNING CENTRUM LIBE-
REC. Stane se tak neregionálním centrem popularizace, propagace a medializace vědy a tech-
niky, které dosud nemám v ČR obdoby. Veřejnost a školní mládež tak bude mít možnost po-
rozumět podstatě fyzikálních a přírodních jevů. 

Partnery projektu jsou: Technická univerzita v Liberci, Centrum vzdělanosti, firma Elmarco a 
společnost Česká Hlava. 

 

Ad 2. Multifunk ční volnočasové centrum Liberec - Růžodol 

Předkladatelem projektu bude Jezdecký klub Liberec, o.s.  

Projekt má již zpracovanou technickou a projektovou dokumentaci. Projekt bude financován z 
Regionálního operačního programu Severovýchod (ROP II SV).  

Předpokládaná výše způsobilých výdajů projektu je 25 967 369 Kč, z toho dotace činí 
24 019 816 Kč.  

Cílem projektu bude rekonstrukce a úprava jezdeckého areálu tak, aby došlo k zpřístupnění a 
zatraktivnění stávajícího areálu širšímu okruhu občanů, kteří jej budou moci využívat pro 
sportovní a rekreační aktivity, a to v průběhu celého roku. 

 

Ad 3. Centrum historie tramvajové dopravy 

Předkladatelem projektu bude Dopravní podnik města Liberce, a.s. 

O přípravě a realizaci projektu se zatím jedná. Projekt bude financován z Regionálního ope-
račního programu Severovýchod (ROP II SV).  

Předpokládaná výše způsobilých výdajů je 52 200 000 Kč, z toho dotace činí 48 285 000 Kč. 

Cílem projektu bude vybudování Centra historie tramvajové dopravy v lokalitě areálu býva-
lých libereckých výstavních trhů, které jsou již delší dobu nevyužívané a lze je označit za 
brownfield. 

Partnery projektu budou: Boveraclub a Technické muzeum v Brně. 
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Ad 4. Modernizace Divadla F. X. Šaldy 

Předkladatelem projektu bude Statutární město Liberec. 

Prozatím probíhá výběrové řízení (veřejná zakázka malého rozsahu) na zpracovatele žádosti. 
VŘ bylo zahájeno 27.10.2011 a ukončení se plánuje na měsíc leden 2012. 

V listopadu 2011 byla provedena aktualizace části potřebné DSP pro stavbu přístavby. Dále 
by měla být v měsíci únoru 2012 zahájena projektová příprava pro zpracování PD moderniza-
ce stávajícího objektu Divadla F.X. Šaldy (vypracování akustického modelu, studie dispozič-
ních úprav interiéru a orchestřiště  

Projektová žádost bude podávána v rámci Regionálního operačního programu Severovýchod 
(ROP II SV).  

Předpokládaná výše způsobilých výdajů je 113 880 000 Kč, z toho dotace činí 105 339 000 
Kč. 

Cílem projektu bude modernizace objektu Divadla F.X. Šaldy v Liberci a jeho přizpůsobení 
obvyklým současným standardům tak, aby vyhovovalo evropským měřítkům. Bude se jednat 
o rekonstrukci inscenačního a provozního zázemí historické budovy divadla, včetně úpravy 
akustiky divadla. 

 

 

Ad 5. Pavilon leknínů Botanické zahrady Liberec 

Předkladatelem projektu bude Statutární město Liberec. 

O přípravě a realizaci projektu se zatím jedná. Projekt bude financován z Regionálního ope-
račního programu Severovýchod (ROP II SV).  

Předpokládaná výše způsobilých výdajů je 10 488 000 Kč, z toho dotace činí 9 701 400 Kč. 

Cílem projektu je zvýšení efektivnosti využití přírodního a kulturního potenciálu regionu, a to 
formou rozvoje infrastruktury pro volnočasové aktivity – výstavbou nového bez bariérového 
skleníkového pavilonu specializovaného na pěstování 3 druhů největších leknínových rostlin 
světa najednou v prostorách stávající Botanické zahrady Liberec. 

 

Ad 6. Rekreační a sportovní areál Vesec 

Předkladatelem projektu bude Statutární město Liberec. 

O přípravě a realizaci projektu se zatím jedná. Projekt bude financován z Regionálního ope-
račního programu Severovýchod (ROP II SV).  

Předpokládaná výše způsobilých výdajů je 9 042 000 Kč, z toho dotace činí 8 363 850 Kč. 

Realizací projektu dojde k vytvoření nové a prozatím chybějící možnosti trávení volných 
chvil pro široké spektrum návštěvníků, a ke zvýšení efektivnosti využití rekreačního a spor-
tovního areálu Vesec a k podpoře jeho návštěvnosti. 

 

Ad 7. Rozšíření využití budovy liberecké radnice 

Předkladatelem projektu bude Statutární město Liberec. 

O přípravě a realizaci projektu se zatím jedná. Projekt bude financován z Regionálního ope-
račního programu Severovýchod (ROP II SV).  
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Předpokládaná výše způsobilých výdajů je 103 522 416 Kč, z toho dotace 95 758 235 Kč. 

Předmětem projektu bude zlepšení postavení liberecké veřejnosti při využívání historické 
radnice, propagace této budovy a zásadní rozšíření jejího využívání zpřístupněním pro kultur-
ní, společenské a setkávací aktivity občanů. 

 

 

Ad 8. Revitalizace vícefunkčních hřišť při ZŠ Švermova a ZŠ Aloisina Výšina 

Předkladatelem projektu bude Statutární město Liberec. 

Projektová žádost je již ve fázi zpracování, její předložení bude uskutečněno po schválení 
Zastupitelstvem města. Začátek fyzické realizace projektu je plánován na červen – červenec 
2012. 

Projekt bude financován z Regionálního operačního programu Severovýchod (ROP II SV). 

Předpokládaná výše způsobilých výdajů je 23 0004 000 Kč, z toho dotace činí 21 278 700 Kč. 

Dne 2.9.2011 bylo vydáno stavební povolení (včetně nabytí právní moci) na hřiště při ZŠ 
Aloisina Výšina a dne 16.3.2011 bylo vydáno (včetně nabytí právní moci) pro hřiště ZŠ 
Švermova. 

V rámci realizace projektu proběhly již 3 VŘ a v únoru 2012 je plánováno další VŘ zaměřené 
na dodavatele stavby (předpokládaná hodnota 17 998 000,- bez DPH) – zjednodušené podli-
mitní řízení. 

Proběhlo výběrové řízení (veřejná zakázka malého rozsahu) na zpracovatele žádosti. Vítězem 
se stala společnost EUMONIA, s.r.o., IČ 286 883 25 s cenou 189 000 Kč. VŘ bylo zahájeno 
22.7.2011 a ukončeno 31.10.2011. 

Dále proběhlo VŘ na dodavatele inženýrských činností (veřejná zakázka malého rozsahu). 
Vítězná cena 211 000,-. Vítězný uchazeč IBR Consulting, s.r.o., IČ 250 234 46. VŘ bylo 
ukončeno 26.9.2011. 

Třetí VŘ proběhlo na projektovou dokumentaci (veřejná zakázka malého rozsahu). Vítězná 
cena 179 900,-. Vítězný uchazeč Ing. Zbyněk Nýdrle, IČ 613 167 33. VŘ bylo ukončeno 
10.8.2010. 

Projekt řeší revitalizaci a rekonstrukci dvou víceúčelových hřišť při ZŠ Švermova a ZŠ Alois-
ina Výšina, které jsou ve velmi špatném technickém stavu. 

 

 

Ad 9. Síť stezek pro rekreaci a sport v zájmovém území Ruprechtice – „U Kapličky“ 

Předkladatelem projektu budou Městské lesy Liberec, p.o. 

Projekt bude financován z Regionálního operačního programu Severovýchod (ROP II SV). 

O přípravě a realizaci projektu se zatím jedná. Předpokládaná výše způsobilých výdajů je 
7 800 000 Kč, z toho dotace činí 7 215 000 Kč. 

Cílem projektu je výstavba a modernizace infrastruktury pro aktivní trávení volného času.  
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Ad 10. Centrum podpory Geotermálního využití energie 

Předkladatelem projektu bude Geotermální energie pro občany o.p.s. 

O přípravě a realizaci projektu se zatím jedná. Projekt bude financován z Regionálního ope-
račního programu Severovýchod (ROP II SV). 

Předpokládaná výše způsobilých výdajů je 65 879 895 Kč, z toho dotace 60 938 903 Kč. 

Cílem projektu bude regenerace památkově chráněného objektu, která přispěje k záchraně 
kulturního dědictví a vytvoří podmínky pro nové možnosti využití, k podpoře zvyšování o 
povědomí o tématu trvale udržitelného rozvoje. 

 

Ad 11. Multifunk ční dráha Zvolenská 

Předkladatelem projektu bude Statutární město Liberec. 

O přípravě a realizaci projektu se zatím jedná. Projekt bude financován z Regionálního ope-
račního programu Severovýchod (ROP II SV). 

Předpokládaná výše způsobilých výdajů je 62 865 666 Kč, z toho dotace činí 58 150 741 Kč. 

Cílem projektu je podpora systematického rozvoje infrastruktury pro volnočasové aktivity 
obyvatel města, především sportovní vyžití.  

 

Ad 12. Výstavba multifunkční haly v areálu Městského stadionu v Liberci 

Předkladatelem projektu bude Sportovní areál Liberec, s.r.o.  

O přípravě a realizaci projektu se zatím jedná. Projekt bude financován z Regionálního ope-
račního programu Severovýchod (ROP II SV). 

Předpokládaná výše způsobilých výdajů je 115 500 000 Kč, z toho dotace činí 106 837 500 
Kč. 

Cílem projektu je výstavba nové víceúčelové sportovní haly včetně tematického zázemí.  

 

Ad 13. Obnova sportovišť Harcov 

Předkladatelem projektu je Volejbalový klub Technické univerzity v Liberci, o.s. 

Projekt je ve fázi realizace, reg. číslo projektu CZ1.13./2.1.00/27.01141. V měsíci lednu bude 
podána Žádost o platbu včetně Etapové zprávy. V měsíci březnu je počítáno s podáním Závě-
rečné žádosti o platbu. Projekt je financován z Regionálního operačního programu Severový-
chod (ROP II SV). 

V rámci realizace projektu došlo k rekonstrukci dvou stávajících sportovišť v ulici Na Hrázi a 
na Dubovém vrchu v lokalitě liberecké čtvrti Harcov. 

 

Ad 14. Přestavba monofunkčních sportovišť v areálu Městského stadionu v Liberci 

Předkladatelem projektu bude Sportovní areál Liberec, s.r.o.  

Projekt má již projektovou dokumentaci dopracovanou ve stupni DSP. Probíhá také výběr 
zpracovatele žádosti. Na stavbu je vydáno stavební povolení. 

Projekt bude financován z Regionálního operačního programu Severovýchod (ROP II SV). 
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Předpokládaná výše způsobilých výdajů je 117 400 000 Kč, z toho dotace činí 108 595 000 
Kč. 

Předmětem projektu bude vybudování moderní víceúčelové sportovní haly pro celoroční vyži-
tí přestavbou stávající monofunkční haly se dvěma ledovými plochami. 

 

Ad 15. Volnočasové plochy Liberec - úprava 

Předkladatelem projektu bude Statutární město Liberec.  

O přípravě a realizaci projektu se zatím jedná. Projekt bude financován z Regionálního ope-
račního programu Severovýchod (ROP II SV). 

Předpokládaná výše způsobilých výdajů je 29 683 319 Kč, z toho dotace činí 27 457 070 Kč. 

Cílem projektu bude revitalizace ploch určených pro aktivní trávení volného času – relaxaci. 
Předmětem projektu bude provedení stavebních úprav, stávajících zanedbaných prostranství 
hřišť vybudovaných často v akci „Z“ v 70. letech minulého století, s cílem vybudovat dosta-
tečně kapacitní a kvalitní infrastrukturu pro volnočasové aktivity. 

 

Ad 16. Centrum pro přírodu 

Předkladatelem projektu bude Čmelák – Společnost přátel přírody, o.s.  

O přípravě a realizaci projektu se zatím jedná. Projekt bude financován z Regionálního ope-
račního programu Severovýchod (ROP II SV). 

Předpokládaná výše způsobilých výdajů je 19 245 431 Kč, z toho dotace činí 17 802 023 Kč. 

Předmětem projektu bude výstavba multifunkčního domu „Centra pro přírodu“, vycházejícího 
z původní zástavby na místě bývalé podhorské chalupy v okrajové části Liberce, pro rozšíření 
nabídky a možností trávení volného času. 

 

Ad 17. Zpracování a administrativní řízení realizace IPRM města Liberec – Atraktivní a 
kvalitní život v Liberci 

Předkladatelem projektu bude Statutární město Liberec.  

O přípravě a realizaci projektu se zatím jedná. Projekt bude financován z Regionálního ope-
račního programu Severovýchod (ROP II SV). 

Předpokládaná výše způsobilých výdajů je 6 057 800 Kč, z toho dotace činí 5 603 465 Kč. 

Hlavním cílem projektu bude zajistit realizaci IPRM v souladu s podmínkami Řídícího orgá-
nu, smlouvou o poskytnutí dotace a dalšími relevantními dokumenty.  
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4. ZHODNOCENÍ DOSAVADNÍ REALIZACE IPRM ZA MONITOROV ANÉ OB-
DOBÍ 

 

V monitorovaném období byl předložen a schválen indikativní seznam projektů zapojených 
do IPRM.  

1) V rámci ROP NUTS II Severovýchod, Oblast podpory 2.1 Rozvoj regionálních center 
se předpokládá zapojení celkem 16 projektů.  

V současné době je podán, schválen a realizován pouze 1 z těchto projektů - Obnova sporto-
višť Harcov. Další projekty budou podány v průběhu roku 2012. 

Projekty „Modernizace Divadla F. X. Šaldy“ a „Přestavba monofunkčního sportoviště 
v městském areálu v Liberci“ jsou ve fázi výběru dodavatele na zpracování žádosti. 

U projektu „Revitalizace vícefunkčních hřišť při ZŠ Švermova a ZŠ Aloisina výšina bylo 
uspořádáno VŘ a v měsíci říjnu vybrána společnost na tvorbu projektové žádosti. Vypraco-
vaná projektová žádost čeká na schválení Zastupitelstvem města. 

 
2) V rámci jiných Operačních programů – Operačního programu Věda a výzkum pro 

inovace, prioritní osa 3 – Komercializace a popularizace vědy a výzkumu je schválen 
1 projekt, který je ve fázi zahájení realizace. 

 

 

5. DALŠÍ INFORMACE O REALIZACI IPRM 

- 

 

6. PŘEDPOKLADANÝ HARMONOGRAM DALŠÍCH AKTIVIT IPRM 

Předpokládané období realizace:  Od:   1/01/2012 do:  31/12/2012 

Popis dalších aktivit IPRM: 

Začátkem roku 2012 bude zažádáno o změnu Seznamu dílčích projektů, které budou realizo-
vány v rámci IPRM dle nového Indikativního seznamu a změnu Finančního plánu z důvodu 
nevyčerpání finančních prostředků alokovaných na rok 2011. 

V měsíci lednu bude podána Žádost o platbu včetně Etapové zprávy a v měsíci březnu je počí-
táno s podáním Závěrečné žádosti o platbu projektu Obnova sportovišť Harcov. 

V lednu 2012 se plánuje ukončení VŘ na zpracovatele žádosti Modernizace Divadla F. X. 
Šaldy. V měsíci únoru 2012 by měla být zahájena projektová příprava pro zpracování PD. 

V únoru 2012 proběhne výběr zhotovitele na projekt SCIENCE LEARNING CENTER LI-
BEREC a projekt bude pokračovat ve své realizaci. 

V únoru 2012 je plánováno další VŘ zaměřené na dodavatele stavby projektu Revitalizace 
vícefunkčních hřišť při ZŠ Švermova a ZŠ Aloisina Výšina. Na měsíc červen – červenec 2012 
je plánován začátek fyzické realizace. 

Do konce roku 2012 se pak předpokládá příprava a podání dalších projektů. 
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7. PROBLÉMY PŘI REALIZACI IPRM 

Popis problémů spojených s realizací IPRM, které mohou mít vliv na plnění jeho cílů: 

 

Ve sledovaném období došlo k aktualizaci finančního plánu způsobeného realizací druhé vý-
zvy pro předkládání projektových záměrů IPRM. Předpoklad realizace projektových záměrů 
předložených v první výzvě dle jejich harmonogramů nebyl naplněn. 

 

Popis opatření na odstranění těchto problémů: 

 

Vyhodnocení druhé výzvy pro předkládání projektových záměrů a zahájení fyzické realizace 
dílčích projektů v co možná nejkratším termínu. 

 

 

8. NEPODSTATNÉ ZMĚNY IPRM  

Nepodstatné změny IPRM v monitorovaném období: Ano/Ne ANO 

Popis nepodstatné změny v monitorovaném období: 

13.5.2011 Změna statutárních zástupců 

Stav řešení nepodstatné změny: 

schváleno 

 

9. PODSTATNÉ ZMĚNY IPRM 

Podstatné změny IPRM v monitorovaném období: Ano/Ne ANO 

Popis podstatné změny v monitorovaném období: 

27.4.2011 Aktualizace finančního plánu 

Stav řešení podstatné změny: 

Změna byla schválena Regionální radou a byl vydán Dodatek č. 1 ke smlouvě o alokaci pro-
středků na Integrovaný plán rozvoje města Liberec – Atraktivní a kvalitní život v Liberci Č. 
SV/004/D1 

Změnový dodatek ke Smlouvě o poskytnutí dotace vypracován a podepsán ze 
strany nositele IPRM (Ano/Ne) 

ANO 

Datum podpisu změnového dodatku nositelem IPRM: 18/10/2011 

- 

Změnový dodatek ke Smlouvě o poskytnutí dotace podepsán ze strany ŘO 
(Ano/Ne) 

ANO 

Datum podpisu změnového dodatku ŘO: 27/10/2011 
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10. PLNĚNÍ MONITOROVACÍCH INDIKÁTOR Ů 

Indikátor pro-
jektu 

Měrná 
Jednot-

ka 

Pláno-
vané 

množ-
ství dle 

Smlouvy 

Skutečnost 
za monito-
rované ob-
dobí 

Skutečnost od 
počátku do 

konce moni-
torovaného 

období 

Předpoklad 
na další 

monitoro-
vací obdo-

bí 

Po-
známka 

Plocha regene-
rovaného a revi-
talizovaného 
území celkem 

 

ha 3,65 0 0 0,94 

 

Plocha revitali-
zovaných nevy-
užívaných nebo 
zanedbaných 
areálů (brown-
fields) celkem 

 

ha 1,39 0 0 0 

 

Počet nově vy-
tvořených pra-
covních míst 
v rámci projektů 
na udržitelný 
rozvoj měst 

 

počet 2 0 0 0 

 

Plocha nově 
vybudovaných 
nebo rekonstru-
ovaných objektů 
v rámci brown-
fields 

 

m2 1 146 0 0 0 

 

Plocha regene-
rovaným a revi-
talizovaných 
objektů zájmové 
a volnočasové 
povahy (města) 

 

m2 8 350 0 0 9 477 

 

Počet zrekon-
struovaných 
památkových 
objektů 

 

počet 2 0 0 0 
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Počet zapoje-
ných partnerů 

počet 13 0 0 0  

Počet podpoře-
ných nezisko-
vých organizací 
v rámci projektů 
pro rozvoj měst 

počet 2 0 0 0 

 

Komentář k plnění  monitorovacích indikátorů: 

Monitorovací indikátory budou naplněny v dalším monitorovacím období v rámci realizace 
projektu „Obnova sportovišť Harcov“, reg. č. CZ1.13/2.1.00/27.01141. 

Zdroje dat pro monitorovací indikátory:  

 
 

11. HORIZONTÁLNÍ TÉMATA 

Rovné příležitosti: 

Integrovaný plán rozvoje města Liberec je koncipován tak, aby realizace do něj zařazených dílčích 
projektů vedla ve svém souhrnu k respektování a podpoře principu rovnosti příležitostí. Touto 
rovností se rozumí především všestranná rovnost příležitostí bez ohledu na pohlaví, rasu, etnický 
původ, náboženské vyznání, zdravotní postižení, věk či sexuální orientaci.  

 

Současně se toto téma vztahuje i na zajištění rovnosti dalších znevýhodněných skupin jako jsou 
kupříkladu migranti, dlouhodobě nezaměstnaní, osoby s nízkou kvalifikací, osoby z obtížně do-
pravně dostupných oblastí, drogově závislí, propuštění vězni, absolventi škol – tedy souhrnně sku-
piny se sníženou možností uplatnění a/nebo ohrožené sociálním vyloučením. Cílem je zajištění a 
zlepšování kvality života, sociální stability, rozvoj lidského a ekonomického potenciálu 

všech obyvatel bez rozdílu.  

 

Udržitelný rozvoj: 

Integrovaný plán rozvoje města Liberec je již ze své podstaty nástrojem posilování všestranného 
rozvoje města, veřejné infrastruktury a občanské vybavenosti, nicméně za současného předpokla-
du, že jeho implementace nenaruší životní prostředí ve městě (v lepším případě dokonce přispěje 
k jeho zlepšení). 

 

Jako udržitelný rozvoj je vnímána taková úroveň ekonomického rozvoje, která umožňuje soulad 
hospodářského a společenského pokroku s plnohodnotným zachováním životního prostředí. Důraz 
je kladen na zachování a obnovu přírodního bohatství, kulturního rázu a ekologické stability kraji-
ny společně se zvýšením environmentálního povědomí občanů. Cílem udržitelného rozvoje je 
zejména vyvážený rozvoj fyzického prostředí měst jako podmínky kvalitního života a stabilizace 
obyvatelstva. K uplatnění tohoto principu je třeba 

sledovat především následující aspekty: 
- Životní prostředí a spotřeba energie 
- Doprava 
- Ekonomický potenciál 
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- Výchova k udržitelnému rozvoji 

 

12. POPIS ZAPOJENÍ PARTNERŮ DO IPRM 

Pro úspěšnou a bezproblémovou realizaci IPRM zvolilo město Liberec aktivní přístup 
k zapojení partnerů. Přístup je založen na spolupráci mezi partnery, kdy jsou do přípravy 
projektu zapojeny organizace zastupující veřejný sektor, podnikatelské prostředí, neziskovou 
sféru, vzdělávací instituce a v neposlední řadě i obyvatele města. 

 

Princip partnerství je v užším pojetí vnímán jako spolupráce mezi partnery – územní samo-
správou (Liberecký kraj, Statutární město Liberec) a zástupci dalších významných subjektů 
nacházejících se na území města; v komplexnějším pojetí je partnerství navázáno se širokou 
veřejností, zahrnující nejen nejrůznější zájmová uskupení, ale i jednotlivce. Spolupráce je 
takto rozšířena i na subjekty a osoby, které nejsou zahrnuty přímo do implementačních struk-
tur. 

 

Implementační struktura Integrovaného plánu rozvoje města Liberec respektuje princip part-
nerství – významné subjekty byly do procesu přípravy a řízení IPRM začleněny formou člen-
ství v řídícím výboru i pracovní skupině. Díky zapojení v obou jmenovaných stupních měly 
dotčené organizace možnost vznášet připomínky a návrhy, dávat doporučení a následně se 
aktivně hlasováním podílet na schvalování od dílčích kroků tvorby dokumentu od jeho prv-
ních kapitol až po závěrečné projednání a přijetí dokumentu jako celku. 

 

B. FINANČNÍ ČÁST ZPRÁVY 

 

13. PLNĚNÍ FINAN ČNÍHO PLÁNU IPRM 

Celková suma podaných žádostí o platbu dílčích projektů za 
monitorované období:  

 0 

V případě odchylky od finančního harmonogramu uveďte zdůvodnění: 

Za monitorované období (24.2.2011 - 31.12.2011) nebyly podány žádné žádosti o platbu 
dílčích projektů.  

Celková suma proplacených žádostí o platbu dílčích projektů 
za monitorované období: 

 0 

Za monitorované období (24.2.2011 - 31.12.2011) nebyly proplaceny žádné žádosti o platbu 
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dílčích projektů. V roce 2011 tedy nedošlo k žádnému čerpání finančních prostředků aloko-
vaných pro tento rok. Alokace pro rok 2011 bude převedena v rámci žádosti o změnu Fi-
nančního plánu do dalších let. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

C. ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ NOSITELE IPRM 

Jako nositel IPRM v rámci ROP NUTS 2 Severovýchod prohlašuji, že: 

všechny informace v předložené Roční zprávě o postupu realizace IPRM a přílohách 
jsou pravdivé a úplné a že jsem si vědom/a možných následků a sankcí, které vyplý-
vají z uvedení nepravdivých nebo neúplných údajů; 

 

IPRM je realizován v souladu se Smlouvou, pravidly ROP a souvisejícími právními 
předpisy ČR a EU; 

 

při realizaci IPRM byla dodržena pravidla veřejné podpory a pravidla pro zadávání 
veřejných zakázek ROP, včetně zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách ve 
znění pozdějších předpisů; 

 

IPRM je realizován v souladu s politikami EU v oblasti udržitelného rozvoje, ochra-
ny životního prostředí a rovných příležitostí, včetně omezování nerovnosti 
a podporování rovnosti mezi ženami a muži; 

 

 

Jméno a příjmení statutárního zástup-
ce/oprávněné osoby:* 

Bc. Martina Rosenbergová  

Funkce v organizaci: primátorka 

Místo a datum: Statutární město Liberec,  

Podpis a razítko 

 

 

 

 

                     ………………………………. 

Poznámky 
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*) Pokud Roční zprávu o realizaci IPRM podepisuje oprávněná osoba, musí být jako přílo-
ha Roční zprávy o realizaci IPRM přiloženo pověření od statutárního zástupce nositele 
IPRM. V případě, že pověření bude platné pro celou dobu realizace IPRM, stačí ho doložit 
pouze v 1. Roční zprávě o realizaci IPRM.  

 

 

 

 

 

 

D. PŘÍLOHY ZPRÁVY 

 

Příloha č. Název přílohy: Přilože-
no: 
(Ano/Ne) 

1 Pověření oprávněné osoby od statutárního zástupce k podpisu 
Roční zprávy o postupu realizace IPRM* (viz poznámka výše) 

 

ne 

2 Doklady prokazující plnění monitorovacích indikátorů (proto-
koly o předání a převzetí prací, protokoly o provedených zkouš-
kách apod.) 

ne 

3 Aktualizovaný harmonogram IPRM s vyznačením a zdůvodně-
ním změn (pouze pokud došlo ke změně) 

ne 

 


