
S T A T U T Á R N Í   M Ě S T O 

L I B E R E C  

 

 7.  zasedání zastupitelstva města dne: 6. 9. 2012 

Bod pořadu jednání:       

Věc: Schválení smlouvy o poskytnutí dotace a schválení přijetí dotace na projekt 
Centrum aktivního odpočinku – Lidové sady v rámci IPRM Liberec - zóna "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 Ing. Michal Vereščák 

 

Projednáno: radou města dne 28.8.2012 

Poznámka:       

Předkládá: 
 

Bc. Martina Rosenbergová, v.r. 

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

   

Návrh usnesení 

Zastupitelstvo města po projednání       
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s c h v a l u j e     
 

1) uzavření Smlouvy o poskytnutí dotace na projekt Centrum aktivního odpočinku – 
Lidové sady s číslem LB/1203/S z Regionálního operačního programu NUTS II 
Severovýchod. 

 
2) přijetí dotace na projekt Centrum aktivního odpočinku – Lidové sady 

z Regionálního operačního programu NUTS II Severovýchod. Poskytnutá dotace bude 
činit 85% z celkových způsobilých výdajů projektu, nejvýše však 112 198 591,30,-  
Kč. 

 
 
a ukládá 
 

Lukášovi Martinovi, náměstkovi primátorky, zajistit podpis příslušné smlouvy. 

T: září 2012 
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Důvodová zpráva  
 
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 pří-
mo 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…). Rea-
lizací 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 bezpro-
střední blízkosti nástupního prostoru do areálu LS  (restaurace, dětský koutek, vycházková 
zóna) bude zároveň zvýšen návštěvnický komfort. Nové pojetí vstupu zvýší atraktivitu lokali-
ty 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 budo-
vání 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 rozší-
ření 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: 
Duben 2012   – registrace žádosti na Úřadu Regionální rady regionu soudržnosti Severový- 
      chod 
Červenec 2012 – vypsání výběrového řízení na dodavatele stavby 
Srpen 2012   – podpis dotační smlouvy a schválení přijetí dotace 
Říjen 2012   – zahájení stavby 
Prosinec 2013 – ukončení stavby 
 
Maximální výdaje projektu činí 132 736 697,80,- Kč. Výše dotace ze strukturálních fondů EU 
činí 85% celkových způsobilých výdajů, z čehož vlastní prostředky činí 112 198 591,30,- 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. 
 
Tento návrh smlouvy má být v případě souhlasu RM a schválení ZM doručen zpět poskytova-
teli dotace, a to podepsaný statutárním zástupcem, včetně příslušného usnesení zastupitelstva 
města o schválení předloženého návrhu smlouvy o poskytnutí dotace a přijetí dotace. 
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Přílohy: 
 
Smlouva o poskytnutí dotace na projekt Centrum aktivního odpočinku – Lidové sady s číslem 
LB/1203/S z Regionálního operačního programu NUTS II Severovýchod. 










































