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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 předmětného IPRM za rok 2012. 

Tato Zpráva musí být v souladu s platnou metodikou poskytovatele dotace předložena posky-
tovateli dotace každý rok do konce dubna, vždy za uplynulý rok realizace IPRM. Z tohoto 
důvodu je nyní předkládána Zpráva za období 1.1.2012 – 31.12.2012. 

V předložené Zprávě jsou zohledněny komplexní informace týkající se jak samotné imple-
mentace předmětného IPRM, tak dílčích projektů, které naplňují vizi a cíle IPRM. 

Tato Zpráva musí být projednána a schválena Řídícím výborem IPRM, radou a zastupitel-
stvem SML a následně předložena poskytovateli dotace v tištěné podobě s připojeným podpi-
sem statutárního zástupce SML. 
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Přílohy: 
1) Roční zpráva o postupu realizace IPRM Liberec – Atraktivní a kvalitní život v Liberci 

za rok 2012 

 

 



  
 

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 ZPRÁV Ě 

Údaje o IPRM  

Prioritní osa:  2 

Oblast podpory:  2.1 Rozvoj regionálních center  

Registra ční 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 ukon čení realizace IPRM:  30/6/2015 

Roční zpráva o postupu realizace IPRM 

Pořadové číslo zprávy:  2. 

Monitorované období:  Začátek 1/1/2012 Konec  31/12/2012 

Datum p ředložení zprávy:  31/3/2013 

 

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 p říjmení, funkce) 

Bc. Martina Rosenbergová 

primátorka 

Zhotovitel zprávy 

Jméno a p říjmení, 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 



  
 

3. POPIS REALIZACE IPRM ZA MONITOROVANÉ OBDOBÍ 



  
 

V lednu 2012 došlo ke schválení výsledků výzvy zastupitelstvem. Díky výzvě došlo k doplnění 
seznamu indikativních projektů o další projektové záměry a vznikla tak konečná podoba 
indikativního seznamu. V průběhu roku 2012 byl však indikativní seznam několikrát upravován 
formou změn. Kromě zapojených projektů se řešily také žádosti o navýšení rozpočtu u 
některých z projektů. Vše, co schválil Řídící výbor, bylo poté schváleno také zastupitelstvem 
města. 

V seznamu dílčích projektů realizovaných v rámci IPRM je v současné době zapojeno celkem 
37 projektů, všechny směřují do Regionálního operačního programu Severovýchod (NUTS II 
SV) do opatření 2.1.  

Z původního indikativního seznamu byly staženy projekty: Multifunkční dráha Zvolenská, 
Výstavba multifunkční haly v areálu Městského stadionu v Liberci, Přestavba monofunkčních 
sportovišť v areálu Městského stadionu v Liberci, Rozšíření využití budovy liberecké radnice, 
Síť stezek pro rekreaci a sport v zájmovém území Ruprechtice – „U Kapličky“, Volnočasové 
plochy Liberec. 

Do IPRM (2.1 ROP) jsou aktuáln ě zapojeny tyto projekty: 

1. Centrum podpory Geotermálního využití energie 

2. Obnova sportovišť Harcov 

3. Multifunkční volnočasové centrum Liberec – Růžodol 

4. Centrum historie tramvajové dopravy 

5. Modernizace Divadla F. X. Šaldy 

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

7. Centrum pro přírodu 

8. Rekreační a sportovní areál Vesec 

9. Rekonstrukce sokolovny ve Vratislavicích nad Nisou 

10. Rekonstrukce a modernizace dětského dopravního hřiště v Liberci 

11. Jezdecký klub Liberec – rekonstrukce jezdeckého klubu 

12. Multifunkční hřiště – Lesní 

13. Sportovní centrum pro mládež v areálu ZŠ Vrchlického a Sokolovská 

14. Vodní dům Harcov 

15. Komunitní centrum Ruprechtice 

16. Dostavba a rekonstrukce sportovního areálu ve Starých Pavlovicích 

17. Modernizace expozic Severočeského muzea v Liberci 

18. Rekonstrukce hřiště a tělocvičny u Střední školy gastronomie a služeb Liberec 

19. Revitalizace přírodního areálu Jedličkova ústavu a jeho zpřístupnění veřejnosti pro 
volnočasové aktivity 

20. Rekonstrukce skate-parku u školy Barvířská 

21. Oddychová zóna na Perštýně 

22. Plus minus padesát – volnočasová přírodní zóna Koloseum 

23. Výstavba multifunkčního hřiště Technické univerzity v Liberci 

 



  
 

24. Revitalizace hřiště v Kateřinkách 

25. Revitalizace území Bendlova - Fibichova 

26. Modernizace DDM Větrník – bezbariérový vstup  

27. Přístavba tělocvičny SŠ strojní, stavební a dopravní Liberec  

28. Obnova sportoviště Krásná Studánka 

29. Regenerace a revitalizace kostela Sv. Bonifáce v Liberci a rozšíření možností 
        jeho využití 

30. Cyklistické napojení dopravního hřiště Liberec  

31. Volnočasové plochy Liberec I 

32. Rekonstrukce multifunkčního sportovního objektu TJ Lokomotiva Liberec 

33. Administrativní zajištění tematického IPRM  

34. ZŠ Sokolovská – rekonstrukce 

35. Pavilon leknínů Botanické zahrady Liberec 

36. Sokolovna Vesec - rekonstrukce 

37. Lesopark v ulici Seniorů 

 

 

 

 

Ad 1. Centrum podpory Geotermálního využití energie  

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

Projekt je financován z Regionálního operačního programu Severovýchod (ROP II SV) a je 
ve fázi realizace – reg. číslo projektu CZ1.13./2.1.00/25.01128. 

Předpokládaná výše způsobilých výdajů je 65 897 895,00 Kč, z toho dotace 56 013 210,75 
Kč. 

V roce 2012 již došlo k výběru dodavatele stavby a začala rekonstrukce objektů. Fyzicky je 
skutečně hotova cca polovina prací (cca 85% objektu bývalé fary a cca 45% objektu 
bývalého kostela včetně vnějších prací na opěrných zdech a zpevněných plochách). 

Ukončení realizace a následné čerpání je předpokládáno na 4/4 2013. 

Cílem projektu je 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. Konkrétně jde o revitalizaci areálu kostela sv. 
Máří Magdalény na multifunkční objekt pro neziskový sektor a širokou veřejnost, jehož hlavní 
činností bude poskytování informací z oblasti alternativních zdrojů, zejména energie 
geotermální. Hlavní snahou je revitalizovat stávající objekty kostela a fary a jako takové je 
v maximální možné míře zachovat v původním duchu. 
 
 



  
 

Ad 2. Obnova sportoviš ť Harcov 

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

Projekt byl financován z Regionálního operačního programu Severovýchod (ROP II SV), reg. 
číslo projektu CZ1.13./2.1.00/27.01141.  

V měsíci lednu/2012 byla podána žádost o platbu vč. etapové zprávy, tato žádost o platbu 
byla proplacena ve výši 5 768 140,24 Kč, dále došlo v roce 03/2012 k podání závěrečné 
zprávy včetně žádosti o platbu. Tato žádost o platbu byla schválena a proplacena příjemci 
v 08/2012 v celkové výši 7 293 813,16 Kč.  

Celkové způsobilé výdaje projektu činily 15 562 356,49 Kč (celkový rozpočet projektu), 
z toho dotace 13 113 848,01 Kč.  

V roce 2012 došlo k finančnímu ukončení projektu. 

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

Cílem projektu bylo vylepšení stávajícího stavu sportovních ploch, plochy kurtů, fotbalového 
hřiště a vybudování kvalitního zázemí pro rozvoj volnočasových aktivit a tělovýchovy. 
Sportovní plochy jsou pravidelně využívány nejen studenty Technické univerzity Liberec, ale 
také žáky základních a středních škol, občany města Liberec a sportovními kluby. 

 

Ad 3. Multifunk ční volno časové centrum Liberec - R ůžodol  

Předkladatelem projektu byl Jezdecký klub Liberec, o.s. V roce 2012 byl celý projekt 
zrealizován a na konci rocku 2012 byla podána závěrečná monitorovací zpráva se žádostí o 
platbu. 

Projekt byl financován z Regionálního operačního programu Severovýchod (ROP II SV), reg. 
číslo  CZ1.13./2.1.00/27.01146. 

Celkové způsobilé výdaje projektu činily 25 877 541,51 Kč, žádost o platbu byla podána ke 
konci roku 2012 na částku 21 995 910,28 Kč.  

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

 

Ad 4. Centrum historie tramvajové dopravy  

Plánuje se odstoupení od realizace projektu. O případné realizaci projektu se zatím jedná.  

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

Předkladatelem projektu měl být Dopravní podnik města Liberce, a.s. 

Předpokládaná výše způsobilých výdajů je 75 200 000 Kč, z toho dotace činí 63 920 000 Kč. 

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

Partnery projektu budou: Boveraclub a Technické muzeum v Brně. 

 



  
 

Ad 5. Modernizace Divadla F. X. Šaldy 

Předkladatelem projektu je Statutární město Liberec. 

V listopadu 2011 byla provedena aktualizace části potřebné DSP pro stavbu přístavby. Dále 
byla v měsíci únoru 2012 zahájena pouze projektová příprava pro zpracování PD 
modernizace stávajícího objektu divadla F.X. Šaldy (vypracování akustického modelu, studie 
dispozičních úprav interiéru a orchestřiště.  

Předpokládaná výše způsobilých výdajů je 113 880 000 Kč, z toho dotace činí 96 798 000 
Kč. 

Cílem projektu je 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. 

V případě rozhodnutí o pokračování projektu je třeba zajistit výběrové řízení na projektovou 
činnost (vypracování Dokumentace pro provedení stavby na stavbu přístavby, vypracování 
Dokumentace k územnímu rozhodnutí, Dokumentace ke stavebnímu povolení a 
Dokumentace pro provedení stavby modernizace stávajícího objektu), administrativní 
činnost, inženýrskou činnost (zajištění stavebního povolení, technického dozoru investora-
TDI) a výběrové řízení na zhotovitele stavby. 

 

Ad 6. Revitalizace vícefunk čních h řišť při ZŠ Švermova a ZŠ Aloisina Výšina 

Předkladatelem projektu je Statutární město Liberec. 

Projekt je financován z Regionálního operačního programu Severovýchod (ROP II SV), 
registrační číslo projektu je CZ.1.13/2.1.00/27.0.1174. 

Předpokládaná výše způsobilých výdajů je 23 004 000 Kč, z toho dotace činí 19 553 400 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 2. kvartálu 2013 je plánováno VŘ na 
dodavatele stavby (předpokládaná hodnota 17 998 000,- bez DPH) – podlimitní řízení. 

V listopadu 2012 byla na základě doplňující objednávky GP předána v souladu se změnou 
Zákona o veřejných zakázkách (platnost nové změny od 1.9.2012) Dokumentace pro 
provedení stavby (povinný stupeň PD pro vypsání výběrového řízení na zhotovitele stavby). 
V současné době se připravuje výběrové řízení na zhotovitele stavby a předpoklad realizace 
stavby je září - listopad 2013. 

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

 

Ad 7. Centrum pro p řírodu 

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

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

Předpokládaná výše způsobilých výdajů je 19 245 431 Kč, z toho dotace činí 16 358 616,35 
Kč. 



  
 

V roce 2012 došlo k vyhotovení architektonické studie a dokumentace k územnímu 
rozhodnutí. 

Předmětem projektu je 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 8. Rekreační a sportovní areál Vesec  

Předkladatelem projektu je Statutární město Liberec. 

Dne 30. 11. 2010 byla předána Dokumentace pro stavební povolení. 

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

Předpokládaná výše způsobilých výdajů je 9 042 000 Kč, z toho dotace činí  7 685 700 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 sportovního 
areálu Vesec a k podpoře jeho návštěvnosti. 

V případě rozhodnutí o pokračování projektu je třeba zajistit výběrové řízení na projektovou 
činnost (vypracování Dokumentace pro provedení stavby), administrativní činnost, 
inženýrskou činnost (zajištění stavebního povolení, TDI) a výběrové řízení na zhotovitele 
stavby. 

 

Ad 9. Rekonstrukce sokolovny ve Vratislavicích nad Nisou 

Předkladatelem projektu je Statutární město Liberec. 

Projekt je financován z Regionálního operačního programu Severovýchod (ROP II SV). Nyní 
je ve stavu, že došlo k podepsání smlouvy o poskytnutí dotace. 

Předpokládaná výše způsobilých výdajů je 30 821 677 Kč, z toho dotace činí  26 198 425 Kč. 

V roce 2012 bylo realizováno VŘ na administrativní zajištění projektu, předložena žádost o 
dotaci (08/2012), předložena dvě Oznámení o změnách v rámci kontroly a hodnocení 
projektu a dvě Oznámení opravující formální nepřesnosti v žádosti.  Dále byly doloženy 
veškeré přílohy pro Smlouvu o dotaci a její podpis ze strany příjemce. Současně došlo také 
k dílčímu zdržení při přípravě výběrového řízení na dodavatele stavebních prací. 

Předmětem projektu je přístavba a rekonstrukce sokolovny a celkové přizpůsobení areálu 
současným standardům. Nové prostory budou splňovat nároky kladené na moderní 
sportoviště. Projekt sestává z rekonstrukce stávajícího sálu sokolovny, vč. zateplení a 
přístavby polosuterénní stavby sociálního zázemí a šaten pro sál a venkovní sporty. Nově 
bude vybudován vstupní třípodlažní objekt, který propojí sál sokolovny a sociální zázemí. 
Jeho součástí bude zázemí pro návštěvníky a nově instalované technické vybavení budovy. 
Součástí projektu jsou také venkovní úpravy a zřízení pracovních míst 

 

 

 

Ad 10. Rekonstrukce a modernizace d ětského dopravního h řišt ě v Liberci 



  
 

Předkladatelem projektu je Liberecký kraj. 

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

Předpokládaná výše způsobilých výdajů je 18 752 387 Kč, z toho dotace činí  15 939 529 Kč. 

V roce 2012 se uskutečnil výběr zpracovatele projektové dokumentace – v současné době je 
zpracovávána projektová dokumentace a běží inženýrská činnost na získání stavebního 
povolení. 

V průběhu zpracování projektové dokumentace byl žadatel upozorněn na navýšení 
finančních prostředků projektu, proto muselo dojít ke změně rozsahu projektu – přístavba 
nebude realizovaná v takovém objemu, jak se původně uvažovalo. 

Předmětem projektu je rekonstrukce a modernizace dětského dopravního hřiště v Liberci, 
konkrétně rekonstrukce stávající budovy, její rozšíření a renovace plochy hřiště.  Cílem 
projektu je zlepšit dopravní bezpečnost formou výuky dopravní výchovy nejen pro školní 
skupiny, ale i veřejnost (především rodiny s dětmi). 

V současné době probíhají jednání mezi Libereckým krajem a statutárním městem Liberec o 
převodu či pronájmu dopravního hřiště. Není tedy zatím jisté, zda bude Liberecký kraj projekt 
realizovat. 

 

Ad 11. Jezdecký klub Liberec – rekonstrukce jezdeckého kl ubu 

Předkladatelem projektu je Jezdecký klub Liberec, o. s. 

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

Předpokládaná výše způsobilých výdajů je 33 417 910,80 Kč, z toho dotace činí 
 28 405 224,18 Kč. 

V roce 2012 došlo k přípravě projektové dokumentace a podání žádosti o dotaci. 

Záměrem projektu je rekonstrukce stávajícího areálu  JK. Realizace projektu má zajistit 
zkvalitnění stávajícího provozu, zlepšení podmínek chovu koní a snížení provozních 
nákladů, zejména na vytápění. Modernizace a vnitřní dispoziční změny provedené ve stájích 
by měli vést ke zvýšení počtu koní a tím k zajištění lepšího uspokojení poptávky po 
jezdeckém sportu.  

 

Ad 12. Multifunk ční hřišt ě – Lesní 

Předkladatelem projektu je Základní škola, Liberec, Lesní 575/12, příspěvková organizace. 

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

Předpokládaná výše způsobilých výdajů je 5 977 800 Kč, z toho dotace činí  5 081 130 Kč. 

V roce 2012 došlo ke kompletní realizaci projektu. V následujícím roce 2013 zbývá 
předložení závěrečné zprávy a následné proplacení (předložení ŽOP se plánuje na 
02/2013). 

V rámci projektu došlo k vybudování volně přístupného multifunkčního sportovního hřiště, 
které v této oblasti zcela chybělo a které bude využíváno jak širokou veřejností, rodiči a žáky 
školy k volným sportům jakožto i pro potřeby školy, školní družiny i školního klubu. 

Ad 13. Sportovní centrum pro mládež v areálu ZŠ Vrchlickéh o a Sokolovská 

Předkladatelem projektu je Statutární město Liberec. 



  
 

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

Předpokládaná výše způsobilých výdajů je 13 644 000 Kč, z toho dotace činí  11 597 400 Kč. 

Cílem projektu je vybudování zázemí pro aerobik a stolní tenis sportovního centra mládeže 
pro cvičení veřejnosti. 

V březnu 2013 bude dokončena projektová dokumentace ve stupni Dokumentace pro 
provedení stavby a předpokládá se již vydání stavebního povolení.  

O další přípravě a realizaci projektu se zatím jedná. 

 

Ad 14. Vodní d ům Harcov  

Předkladatelem projektu je Suchopýr o.p.s. 

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

Předpokládaná výše způsobilých výdajů je 36 396 451,87 Kč, z toho dotace činí 
 30 936 984,09 Kč. 

V roce 2012 došlo ke zpracování projektové dokumentace a rozpočtu.  Byly zrealizovány 
výběrová řízení na zpracovatele projektové dokumentace a RDS, výběrové řízení na 
administrátora a realizátora výběrového řízení. Dále došlo k zajištění stavebního povolení, 
zahájení projektové přípravy pro podání žádosti SEHP. 

S ohledem na vyhlášku č. 230/2012 došlo k dopracování projektové dokumentace do 
příslušného stupně – projektová dokumentace pro provádění stavby, což souviselo i s dalším 
výběrovým řízením na RDS a žádostí o navýšení rozpočtu projektu včetně odsouhlasení 
Řídícím výborem a zastupitelstvem města. 

Realizace projektu spočívá v demolici stávajícího objektu typu brownfield v areálu bývalé 
vojenské střelnice ve Starém Harcově a následné výstavbě nového objektu Vodního domu 
Harcov. V domě bude zřízeno středisko ekologické výchovy. Součástí bude i víceúčelové 
nekryté hřiště sloužící jako naučně-herní ekopark. 

 

Ad 15. Komunitní centrum Ruprechtice 

Předkladatelem projektu je Římskokatolická farnost Liberec – Ruprechtice.  

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

Předpokládaná výše způsobilých výdajů je 9 742 455 Kč, z toho dotace činí  8 281 086,75 
Kč. 

V roce 2012 došlo ke zpracování projektové dokumentace a rozpočtu.  Byla zajištěna 
příslušná povolení z hlediska stavebního zákona. Proběhla realizace výběrového řízení na 
administrátora projektu a realizátora projektové dokumentace, výběrové řízení na realizátora 
výběrového řízení. Současně došlo také k podání žádosti o navýšení rozpočtu   projektu a 
odsouhlasení Řídícím výborem a zastupitelstvem města. 

S ohledem na vyhlášku č. 230/2012 došlo k dopracování projektové dokumentace do 
příslušného stupně – projektová dokumentace pro provádění stavby. 

Společenské a kulturní aktivity, které žadatel v současné době poskytuje široké veřejnosti, 
probíhají v budově fary a ve františkánském komunitním domě, jež spolu vytvářejí souvislý 
areál. Navržené stavební úpravy nemovitostí mají za účel vytvořit z prozatímně upravených 
prostor ve stávajících, výše zmíněných objektech lépe provozně uspořádaný celek. Zároveň 



  
 

vnitřní prostory svým prostorovým a hygienickým standardem budou lépe splňovat současné 
nároky uživatelů. Nedílnou částí projektu je také úprava přilehlých pozemků zahrady pro 
volnočasové aktivity zejména rodin s dětmi. 

 

Ad 16. Dostavba a rekonstrukce sportovního areálu ve Starý ch Pavlovicích 

Předkladatelem projektu je SK RAPID Pavlovice. 

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

Předpokládaná výše způsobilých výdajů je 23 975 064 Kč, z toho dotace činí  20 378 804,40 
Kč. 
V roce 2012 došlo k realizaci výběrových řízení na zpracování projektové dokumentace, na 
inženýrskou činnost, na administrativní zajištění, na organizaci VŘ a na dodavatele 
stavebních prací. Bylo také zahájeno zpracování žádosti o dotaci. 

Předmětem projektu je dostavba a komplexní rekonstrukce sportovního areálu SK RAPID 
Pavlovice, který se nachází v Liberci-Starých Pavlovicích. Sportovní volnočasová plocha 
bude přizpůsobena současným technickým a bezpečnostním standardům.  

 

Ad 17. Modernizace expozic Severo českého muzea v Liberci  

Předkladatelem projektu je Liberecký kraj. 

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

Předpokládaná výše způsobilých výdajů je 5 603 100 Kč, z toho dotace činí 4 762 635 Kč. 

Začátkem roku 2012 byla zpracována investiční studie, která konkretizovala okruh 
prováděných prací. Na základě této studie pak ve druhé polovině roku 2012 probíhalo 
zpracování projektové dokumentace pro stavební povolení, dále inženýrská činnost pro 
získání stavebního povolení a na základě toho pak byla zpracována projektová dokumentace 
pro provedení stavby.  

Po zpracování projektové dokumentace pro provedení stavby se ukázalo, že požadované 
práce, které byly popsány v žádosti o IPRM jsou ve skutečnosti finančně náročnější, než se 
předpokládalo a než bylo uvedeno v investiční studii. Z tohoto důvodu bude v roce 2013 
podána žádost o navýšení finančního limitu. 

V rámci projektu dojde k modernizaci vnitřních prostor budovy muzea a k vybudování nové 
expozice hudebních automatů. V rámci úprav vnitřních prostor bude konkrétně vybudován 
výtah, aby budova muzea byla přívětivější z hlediska bezbariérovosti a snazšího pohybu po 
jednotlivých expozicích, dále dojde k rekonstrukci sociálního zázemí pro návštěvníky muzea 
a bude modernizován kamerový systém pro vyšší bezpečnost muzejních sbírek a expozic. 
 

Ad 18. Rekonstrukce h řišt ě a tělocvi čny u St řední školy gastronomie a služeb Liberec 

Předkladatelem projektu je Liberecký kraj. 

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

Předpokládaná výše způsobilých výdajů je 26 786 616 Kč, z toho dotace činí 22 768 623 Kč. 

Samotná realizace bude probíhat v průběhu roku 2013. V listopadu bude ukončena fyzická 
realizace projektu a samotný projekt bude ukončen k 31.12.2013. V roce 2012 byla 
zpracována projektová dokumentace v celkové hodnotě 582 000,- Kč včetně DPH a žádost o 



  
 

poskytnutí dotace v hodnotě 90 000,- Kč včetně DPH. Projekt byl předložen na Úřad 
Regionální rady dne 27.9.2012 a schválen na Výboru Regionální rady 7.12.2012. 

Projekt řeší rekonstrukci stávajícího školního hřiště a tělocvičny v oploceném areálu SŠ 
gastronomie a služeb v Liberci, části Králův háj, včetně jeho otevření veřejnosti. Předmětem 
projektu jsou především investiční náklady spojené s rekonstrukcí a vybavením sportovního 
hřiště, přilehlé přírodní tribuny, tělocvičny, úpravou terénu, zpevněných ploch a 
vnitroareálových komunikací, vybavením ostatních ploch, rekonstrukcí a úpravou 
inženýrských sítí. 

 

Ad 19. Revitalizace p řírodního areálu Jedli čkova ústavu a jeho zp řístupn ění veřejnosti 
pro volno časové aktivity 

Předkladatelem projektu je Liberecký kraj. 

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

Předpokládaná výše způsobilých výdajů je 7 954 122 Kč, z toho dotace činí 6 761 004 Kč. 

V roce 2012 proběhl výběr zpracovatele projektové dokumentace a projektové žádosti, došlo 
ke zpracování projektové dokumentace včetně získání stavebního povolení, zpracování 
projektové žádosti a předložení projektu poskytovateli dotace. Projekt byl schválen 7.12.2012 
k poskytnutí dotace z ROP NUTS II SV. 

Projekt řeší revitalizaci přírodního areálu Jedličkova ústavu, příspěvkové organizace a jeho 
zpřístupnění veřejnosti pro volnočasové aktivity. Předmětem projektu jsou především 
investiční náklady spojené s revitalizací a vybavením sportovního hřiště, kamenné tvrze, 
revitalizací a zastřešením jeviště a hlediště, úpravou terénu a stavbou nových opěrných zdí 
revitalizací chodníků a vybavením ostatních ploch, rekonstrukcí a úpravou inženýrských sítí. 

 

Ad 20. Rekonstrukce skate-parku u školy Barví řská  

Předkladatelem projektu je Statutární město Liberec. 

Předpokládaná výše způsobilých výdajů 6 499 200,- Kč, z toho dotace činí 5 524 320,- Kč. 

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

O další přípravě a realizaci projektu se zatím jedná. 

V případě rozhodnutí o pokračování projektu je třeba zajistit výběrové řízení na projektovou 
činnost (vypracování do Dokumentace pro provedení stavby), administrativní činnost, 
inženýrskou činnost (zajištění stavebního povolení, TDI) a výběrové řízení na zhotovitele 
stavby.  

Projekt je zaměřen na zvýšení efektivnosti využití sportovního a kulturního potenciálu 
regionu, a to formou rozvoje infrastruktury pro volnočasové aktivity – zmodernizováním 
současného skate-parku. Skate-park bude přístupný veřejnosti a určený pro provozování 
skateboardingu, bmx a mtb freestyle a koloběžky na parcele 1679/1 v ulici Barvířská v centru 
Liberce. Jedná se o plochu převážně zpevněnou asfaltovým povrchem o rozloze ca. 2500 
m2 vybavenou příslušným zařízením. 

Ad 21. Oddychová zóna na Perštýn ě 

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



  
 

Předpokládaná výše způsobilých výdajů 33 569 990 Kč, z toho dotace činí 28 534 491,50 
Kč. 

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

Připravuje se povolení stavby včetně projektu realizačního pro zahájení výběrového řízení na 
zhotovitele stavby. 

Projekt řeší revitalizaci území v Liberci na Perštýně v okolí kostela sv.Vincenta z Paoli. 
Revitalizované území přeměněné na centrum volnočasových aktivit bude sloužit ke sportu a 
relaxaci široké veřejnosti zejména z okolních lokalit, které jsou v docházkové vzdálenosti. 
Nedílnou součástí zóny je stávající objekt č.p.384 umístěný v centru areálu, jehož 
rekonstrukcí zóna získá potřebné zázemí a který umožní provozovat volnočasové aktivity 
celoročně. 

 

Ad 22. PLUS MINUS PADESÁT – volno časová p řírodní zóna Koloseum 

Předkladatelem projektu je Mezinárodní centrum Universium, o.p.s. 

Předpokládaná výše způsobilých výdajů 20 630 000 Kč, z toho dotace činí 17 535 500 Kč. 

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

V roce 2012 byla podána žádost o dotaci. Dále došlo k realizaci VŘ na zpracování 
projektové dokumentace a inženýrskou činnost a na administrativní zajištění projektu. 

Předmětem projektu je obnova nevyužívaného, zanedbaného areálu v bezprostřední 
blízkosti Kolosea v lokalitě Nové Pavlovice a jeho přizpůsobení současným technickým a 
estetickým standardům za využití přírodního potenciálu lokality. V současné době nejsou 
plochy parku a lesoparku vzhledem ke špatnému celkovému stavu veřejností vůbec 
využívány. Cílem projektu je proto otevřít prostor veřejnosti a nabídnout nově vzniklý areál co 
nejširšímu spektru uživatelů.  

 

Ad 23. Výstavba multifunk čního h řišt ě Technické univerzity v Liberci 

Projekt byl stažen žadatelem. 

Předkladatelem projektu byl Volejbalový klub Technické univerzity v Liberci. 

Předpokládaná výše způsobilých výdajů 6 817 200 Kč, z toho dotace činí 5 794 620 Kč. 

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

 

Ad 24. Revitalizace h řišt ě v Kate řinkách 

Předkladatelem projektu je Pionýrská skupina Františkov. 

Předpokládaná výše způsobilých výdajů 7 320 000 Kč, z toho dotace činí 6 222 000 Kč. 

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

V roce 2012 byla dokončena projektová dokumentace a vydán územní souhlas. Dále došlo k 
podání žádosti do ROP 2.1, provedení výběrového řízení na stavební práce, provedení 
výběrového řízení na administrátora, proces schvalování žádosti do ROP 2.1. 

Cílem projektu je revitalizace hřiště v ulici U Hřiště v Kateřinkách. Součástí revitalizace je 
vytvoření travnaté rekreační louky, víceúčelového sportovního hřiště s umělou trávou, 



  
 

přístřešku pro sportovní nářadí a úkryt návštěvníků při nepřízni počasí. Součástí projektu je i 
vybudování pobytových ploch s kamennou a zatravňovací dlažbou, kde bude i malé ohniště. 

 

Ad 25. Revitalizace území Bendlova – Fibichova 

Předkladatelem projektu je Volejbalový klub Technické univerzity v Liberci. 

Předpokládaná výše způsobilých výdajů 15 132 000 Kč, z toho dotace činí 12 862 200 Kč. 

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

V roce 2012 proběhlo vyhotovení projektové dokumentace, četná jednání se stavebním 
úřadem a bylo zahájeno stavební řízení. Dále bylo zahájeno zpracování žádosti o dotaci 
včetně povinných příloh. 

Projekt řeší revitalizaci plochy zařazené do kategorie Významný krajinný prvek, 
lesoparkového charakteru v oblasti Starého města v Liberci. Předmětem projektu jsou 
především terénní a sadové úpravy, technická opatření z hlediska bezpečnosti budoucího 
využití prostoru (instalace zábran a zajištění poklopu kanalizace) a dále osazení herních a 
sportovních prvků a vytvoření malého amfiteátru. 

 

Ad 26. Modernizace DDM V ětrník – bezbariérový vstup 

Předkladatelem projektu je Liberecký kraj. 

V průběhu roku 2012 se na projektu nezačalo vůbec pracovat a předpokládá se odstoupení 
projektu od realizace. 

Předpokládaná výše způsobilých výdajů 21 268 274 Kč, z toho dotace činí 18 078 033 Kč. 

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

 

Ad 27. Přístavba t ělocvi čny SŠ strojní, stavební a dopravní Liberec 

Předkladatelem projektu je Liberecký kraj. 

V průběhu roku 2012 se na projektu nezačalo vůbec pracovat a předpokládá odstoupení 
projektu od realizace. 

Předpokládaná výše způsobilých výdajů 13 872 000 Kč, z toho dotace činí 11 791 200 Kč. 

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

 

Ad 28. Obnova sportovišt ě Krásná Studánka 

Předkladatelem projektu je FK Krásná Studánka. 

Předpokládaná výše způsobilých výdajů 15 513 348 Kč, z toho dotace činí 13 186 346 Kč. 

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

V roce 2012 byla vyhotovena projektová dokumentace pro územní rozhodnutí a stavební 
povolení. Dále došlo k přípravě dokumentů potřebných pro stavební řízení. 

V rámci zkvalitnění podmínek a zajištění bezpečnosti hráčů je v rámci  modernizace 
sportovního areálu provedena kompletní rekonstrukce plochy fotbalového hřiště s oplocením 
a nově vystavěné hřiště pro trénink - víceúčelové s umělým trávníkem se samostatným 



  
 

oplocením a osvětlením, dále pro širokou veřejnost beach volleyballové a tenisové hřiště s 
přidruženými tribunami a oplocením. 

 

Ad 29. Regenerace a revitalizace kostela Sv. Bonifáce v Li berci a rozší ření možností 
jeho využití  

Předkladatelem projektu je Římskokatolická farnost děkanství Liberec Rochlice. 

Předpokládaná výše způsobilých výdajů 9 978 303,70 Kč, z toho dotace činí 8 315 067,33 
Kč. 

Projekt bude financován z Regionálního operačního programu Severovýchod (ROP II SV), 
reg, číslo projektu je CZ.1.13/2.1.00/27.01246.  

V roce 2012 došlo ke zpracování projektové dokumentace a přípravě projektové žádosti. 

Záměrem projektu je revitalizace a rekonstrukce objektu kostela tak, aby došlo k jeho 
zatraktivnění a zpřístupnění širšímu okruhu občanů, kteří jej budou moci celoročně využívat 
pro kulturní a rekreační aktivity. Součástí projektu bude revitalizace a zpřístupnění věže 
kostela, kde bude vytvořena vyhlídka na Libereckou kotlinu a upraven a zabezpečen přístup 
na věž. Další části bude revitalizace chrámové lodi, kterou dojde k vytvoření prostoru pro 
volnočasové a kulturní aktivity. Dále bude vytvořen bezbariérový přístup do objektu společně 
s vyznačením parkovací plochy pro osoby se sníženou schopností pohybu. Celý objekt 
přitom bude dále sloužit i pro Římskokatolické farnosti, která touto rekonstrukcí získá 
kvalitnější zázemí pro svou činnost. 

 

Ad 30. Cyklistické napojení dopravního h řišt ě Liberec   

Předkladatelem projektu je Liberecký kraj. 

V průběhu roku 2012 se na projektu nezačalo vůbec pracovat a předpokládá se odstoupení 
projektu od realizace. 

Předpokládaná výše způsobilých výdajů 8 947 130 Kč, z toho dotace činí 7 605 060 Kč. 

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

 

Ad 31. Volno časové plochy Liberec I 

Předkladatelem projektu je Statutární město Liberec. 

Předpokládaná výše způsobilých výdajů 31 148 000,- Kč, z toho dotace činí 26 475 800,- Kč. 

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

O další přípravě a realizaci projektu se zatím jedná.  

V případě rozhodnutí o pokračování projektu je třeba zajistit výběrové řízení na projektovou 
činnost (vypracování Dokumentace k územnímu rozhodnutí, Dokumentace pro stavební 
povolení a Dokumentace pro provedení stavby), administrativní činnost, inženýrskou činnost 
(zajištění stavebního povolení, TDI) a výběrové řízení na zhotovitele stavby. 

Projekt „Volnočasové plochy I“ je investičním projektem, který řeší modernizaci zanedbaných 
ploch, určených pro aktivní trávení volného času – relaxaci zejména školních dětí a mládeže, 
a to u čtyř ZŠ v Liberci – U Soudu, Křižanská, Vrchlického a Na Výběžku, s cílem zajistit 



  
 

opětovnou funkčnost a kapacitu infrastruktury pro sportovní a volnočasové aktivity dětí, 
rovněž také pro jejich výuku. 

Cílem projektu je pomocí modernizace a rekonstrukce zastaralého a dožitého zázemí pro 
smysluplné využití volného času dětí a mládeže – dětské hry, výuka, sportovní vyžití a 
oddechové aktivity – v dlouhodobě užívaných a bezpečných místech přirozeného sdružování 
žáků základních škol, vybudovat prostor pro minimalizaci sociálně patologických jevů a 
zvýšení kvality života ve městě. 

 

Ad 32. Rekonstrukce multifunk čního sportovního objektu TJ Lokomotiva Liberec 

Předkladatelem projektu je Statutární město Liberec. 

Předpokládaná výše způsobilých výdajů 42 000 000 Kč, z toho dotace činí 35 700 000 Kč. 

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

O další přípravě a realizaci projektu se zatím jedná. 

V případě rozhodnutí o pokračování projektu je třeba zajistit výběrové řízení na projektovou 
činnost (vypracování Dokumentace pro stavební povolení a Dokumentace pro provedení 
stavby), administrativní činnost, inženýrskou činnost (zajištění stavebního povolení, TDI) a 
výběrové řízení na zhotovitele stavby. 

Smyslem projektu jsou rekonstrukce a modernizace a dále venkovní stavební úpravy na 
objektu TJ Lokomotiva Liberec. Sportovní areál je dnes již i kulturně společenskou památkou 
na předchozí generace a rozvoj Liberecka. Objekt je dlouhodobě využíván bez zásadních 
investic do údržby a obnovy. Některé části stavby jsou v technicky nevyhovujícím stavu, 
který přímo ohrožuje činnost jednoty, resp. uživatelů sokolovny (např. vlhkost v tělocvičnách 
vlivem nefunkčních izolací). Dalším negativním dopadem vyplývajícím z nevyhovujícího 
technického stavu je vysoká ekonomická provozní náročnost, zejména v oblasti nákladů na 
vytápění. 

Rekonstrukce a stavební úpravy v uvedeném rozsahu jsou nezbytností pro udržení 
stávajících podmínek pro sportovní vyžití členů TJ a zachování životnosti stavby. 

 

Ad 33. Administrativní zajišt ění tematického IPRM 

Předkladatelem projektu je Statutární město Liberec. 

Předpokládaná výše způsobilých výdajů 6 057 800 Kč, z toho dotace činí 5 347 000 Kč. 

Projekt je financován z Regionálního operačního programu Severovýchod (ROP II SV), reg. 
číslo projektu: CZ.1.13/2.1.00/27.01176. 

V roce 2012 byla podána a schválena projektová žádost. Začátkem roku 2013 se 
předpokládá podpis smlouvy o poskytnutí dotace. 

Smyslem projektu je zajistit realizaci IPRM Kvalitní a atraktivní život v Liberci v souladu s 
podmínkami Řídícího orgánu, smlouvou o poskytnutí dotace a jinými relevantními 
dokumenty. Toto naplňování předpokládá koordinaci jednotlivých dílčích projektů IPRM, tak 
aby bylo dosaženo stanovených cílů IPRM s maximálním využitím synergických efektů 
vyplývajících z koordinace mezi projekty a byly naplněny monitorovací indikátory IPRM. 

 

Ad 34. ZŠ Sokolovská – rekonstrukce 



  
 

Předkladatelem projektu je Statutární město Liberec. 

Předpokládaná výše způsobilých výdajů 33 960 000 Kč, z toho dotace činí 28 866 000 Kč. 

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

K 13.11.2012 byla na základě výběrového řízení s firmou SUDOP podepsána smlouva o 
vypracování příslušné projektové dokumentace. V březnu 2013 bude Dokumentace pro 
provedení stavby dokončena. Následně může být zahájeno výběrové řízení na zhotovitele 
stavby. 

V případě rozhodnutí o pokračování projektu je třeba zajistit výběrové řízení na 
administrativní činnost, inženýrskou činnost (zajištění stavebního povolení, TDI) a výběrové 
řízení na zhotovitele stavby. 

Předmětem projektu je rekonstrukce ZŠ Sokolovská. 

 

Ad 35. Pavilon leknín ů Botanické zahrady Liberec  

Předkladatelem projektu je Statutární město Liberec. 

Předpokládaná výše způsobilých výdajů 10 488 000 Kč, z toho dotace činí 8 914 800 Kč. 

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

V roce 2010 bylo provedeno výběrové řízení na projektovou a inženýrskou činnost. 
Projektovou dokumentaci zajišťuje firma UNION ARCH spol. s r.o. a k 12/2012 je 
dokumentace připravena ve stupni Dokumentace pro provedení stavby. Inženýrskou činnost 
zajišťuje Ing. Hana Myslivcová a je vydáno platné stavební povolení ze dne 18. 4. 2011.  

O další činnosti, tj. výběru zhotovitele stavby a realizaci projektu se zatím jedná. 

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 36. Sokolovna Vesec – rekonstrukce 

Předkladatelem projektu je TJ Slovan Vesec. 

Předpokládaná výše způsobilých výdajů 26 367 960 Kč, z toho dotace činí 17 261 970 Kč. 

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

Na konci roku 2012 byly zahájeny přípravné práce na projektu týkající se přípravy podkladů 
ke zpracování projektové dokumentace. 

Realizací projektu dojde k rekonstrukci stávajícího objektu sokolovny a přilehlého hřiště 
v lokalitě Vesec v Liberci. 

 

Ad 37. Lesopark v ulici Senior ů 

Předkladatelem projektu je SML – MO Vratislavice n. Nisou. 

Předpokládaná výše způsobilých výdajů 21 185 400 Kč, z toho dotace činí 18 007 590 Kč. 

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



  
 

V roce 2012 proběhla příprava projektu a zařazení projektu do indikativního seznamu. 

Předmětem projektu je celková revitalizace lesoparku, který se nachází v údolní depresi  na 
hranici k.ú. Vratislavice nad Nisou a Rochlice. Území se vyznačuje vysokou svažitostí a 
protéká jím nevýrazná vodoteč. Obsahuje terénní úpravy, výstavba cest s veřejným 
osvětlením, lávky, herních prvků, ptačí pozorovatelny a drobné architektury.  

 

 

 

4. ZHODNOCENÍ DOSAVADNÍ REALIZACE IPRM ZA MONITOROVA NÉ OBDOBÍ 

 

V monitorovaném období došlo několikrát k úpravě indikativního seznamu projektů 
zapojených do IPRM. Indikativní seznam byl doplněn o nové projekty. V současnosti je 
zapojeno 37 projektů a to v rámci ROP NUTS II Severovýchod, Oblast podpory 2.1 Rozvoj 
regionálních center. 

V současné době je finančně ukončen pouze 1 z těchto projektů - Obnova sportoviš ť 
Hracov . Dalšími ukončenými projekty budou Multifunk ční volno časové centrum Liberec 
– Růžodol  (čeká na schválení závěrečné ŽOP - počátkem doku 2013), Multifunk ční hřišt ě 
– Lesní (počátkem roku 2013 bude předložena závěrečná monitorovací zpráva a žádost o 
platbu). 

Ve fázi realizace je projekt Revitalizace vícefunk čních h řišť při ZŠ Švermova a ZŠ 
Aloisina Výšina. 

U 5 projektů Centrum historie tramvajové dopravy, Výstavba multi funk čního h řiště 
Technické univerzity v Liberci, Modernizace DDM V ětrník – bezbariérový vstup, 
Přístavba t ělocvi čny SŠ strojní, stavební a dopravní Liberec a Cyklistické napojení 
dopravního h řišt ě Liberec  prozatím nezačala práce na těchto projektech a hrozí 
odstoupení projektů a jejich stažení žadateli. 

U dalších projektů probíhali přípravné práce a výběrová řízení na projektové dokumentace a 
administrativní práce. 

Další projekty budou podány, postupně realizovány a ukončeny v průběhu roku 2013, 
případně roku 2014. 

 

5. DALŠÍ INFORMACE O REALIZACI IPRM 

- 

 

6. PŘEDPOKLADANÝ HARMONOGRAM DALŠÍCH AKTIVIT IPRM 

Předpokládané období realizace:  Od:   1/01/2013 do:  31/12/2013 

Popis dalších aktivit IPRM:  

Začátkem roku 2013 bude zažádáno o změnu Seznamu dílčích projektů, které budou 
realizovány v rámci IPRM dle nového Indikativního seznamu a změnu Finančního plánu 
z důvodu nevyčerpání finančních prostředků alokovaných na rok 2012. 



  
 

V měsíci únoru bude podána opravená Žádost o platbu u projektu Multifunk ční 
volno časové centrum Liberec – R ůžodol  a první polovině roku 2013 se předpokládá její 
proplacení a finanční ukončení realizace projektu. Ve 4/4 roku 2013 se předpokládá 
ukončení projektu Centrum podpory Geotermálního využití energie. Dále bude v 1/4 2013 
předložena závěrečná monitorovací zpráva a žádost o platbu k projektu Multifunk ční hřiště 
– Lesní.  

Do konce roku 2013 se pak předpokládá příprava a podání většiny projektů, kde nyní 
probíhají přípravné práce a výběrová řízení na projektové dokumentace a administrativní 
práce. 

Další projekty budou podány, postupně realizovány a ukončeny v průběhu roku 2013, 
případně roku 2014. 

 

7. PROBLÉMY PŘI REALIZACI IPRM 

Popis problém ů spojených s  realizací IPRM, které mohou mít vliv na pln ění jeho cíl ů: 

 

Ve sledovaném období nedošlo k žádným problémům, které by mohly mít vliv na plnění cílů 
projektu. 

 

Popi s opat ření na odstran ění těchto problém ů: 

 

- 

 

8. NEPODSTATNÉ ZMĚNY IPRM 

Nepodstatné zm ěny IPRM v  monitorovaném období:  Ano/Ne  ANO 

Popis nepodstatné zm ěny v monitorovaném období:  

28.8.2012 Aktualizace složení řídícího výboru 

Stav řešení nepodstatné zm ěny:  

schváleno 

 

9. PODSTATNÉ ZMĚNY IPRM 

Podstatné zm ěny IPRM v  monitorovaném období:  Ano/Ne  ANO 

Popis podstatné zm ěny v monitorovaném období:  

14.2.2012 Změna seznamu dílčích projektů, které budou realizovány v rámci IPRM 

Stav řešení podstatné zm ěny:  

Dodatek nebyl vydán 

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

NE 



  
 

Datum podpisu zm ěnového dodatku nositelem IPRM:  - 

- 

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

- 

Datum podpisu zm ěnového dodatku ŘO: - 

  

  

 

Podstatné zm ěny IPRM v  monitorovaném období:  Ano/Ne  ANO 

Popis podstatné zm ěny v monitorovaném období:  

29.2.2012 Aktualizace finančního plánu 

Stav řešení podstatné zm ěny:  

Dodatek nebyl vydán 

Změnový do datek ke Smlouv ě o poskytnutí dotace vypracován a podepsán 
ze strany nositele IPRM (Ano/Ne) 

NE 

Datum podpisu zm ěnového dodatku nositelem IPRM:  - 

- 

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

- 

Datum podpisu zm ěnového d odatku ŘO: - 

Podstatné zm ěny IPRM v  monitorovaném období:  Ano/Ne  ANO 

 

 

Podstatné zm ěny IPRM v  monitorovaném období:  Ano/Ne  ANO 

Popis podstatné zm ěny v monitorovaném období:  

28.8.2012 Aktualizace indikativního seznamu projektů naplňujících vize a cíle předmětného 
IPRM 

Stav řešení podstatné zm ěny:  

Schváleno, Dodatek č. 2 

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

ANO 

Datum podpisu zm ěnového dodatku nositelem IPRM:  17.9.2012 

- 

Změnový dodate k ke Smlouv ě o poskytnutí dotace podepsán ze strany ŘO 
(Ano/Ne) 

- 



  
 

Datum podpisu zm ěnového dodatku ŘO: - 

 

Podstatné zm ěny IPRM v  monitorovaném období:  Ano/Ne  ANO 

Popis podstatné zm ěny v monitorovaném období:  

31.8.2012 Aktualizace finančního plánu IPRM 

Stav řešení podstatné zm ěny:  

Schváleno, Dodatek č. 2 

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

ANO 

Datum podpisu zm ěnového dodatku nositelem IPRM:  17.9.2012 

- 

Změnový dodatek ke Smlouv ě o pos kytnutí dotace podepsán ze strany ŘO 
(Ano/Ne) 

- 

Datum podpisu zm ěnového dodatku ŘO: - 

 

10. PLNĚNÍ MONITOROVACÍCH INDIKÁTORŮ 

Indikátor 
projektu 

Měrná 
Jednotk

a 

Plánova
né 

množství 
dle 

Smlouvy 

Skutečnost 
za 
monitorova
né období 

Skutečnost 
od počátku 
do konce 

monitorované
ho období 

Předpokla
d na další 

monitorova
cí období 

Poznám
ka 

Plocha 
regenerovanéh
o a 
revitalizovaného 
území celkem 

ha 3,65 0,94 0,94 1,19 

 

Plocha 
revitalizovaných 
nevyužívaných 
nebo 
zanedbaných 
areálů 
(brownfields) 
celkem 

ha 1,39 0 0 4,79 

 

Počet nově 
vytvořených 
pracovních míst 
v rámci projektů 
na udržitelný 
rozvoj měst 

počet 2 0 0 3 

 

Plocha nově 
vybudovaných 

m2 1 146 0 0 0  



  
 

nebo 
rekonstruovaný
ch objektů 
v rámci 
brownfields 

Plocha 
regenerovaných 
a 
revitalizovaných 
objektů zájmové 
a volnočasové 
povahy (města) 

m2 8 350 9 477 9 477 10 332,9 

 

Počet 
zrekonstruovan
ých 
památkových 
objektů 

počet 2 0 0 2 

 

Počet 
zapojených 
partnerů 

počet 13 0 0 13 
 

Počet 
podpořených 
neziskových 
organizací 
v rámci projektů 
pro rozvoj měst 

počet 2 0 0 2 

 

Komentá ř k plnění  monitorovacích indikátor ů: 

Monitorovací indikátory byly prozatím naplněny v rámci jediného finančně ukončeného 
projektu „Obnova sportovišť Harcov“, reg. č. CZ1.13/2.1.00/27.01141. 

Jedná se o následující MI: 

- 65.01.00 Plocha regenerovaného a revitalizovaného území celkem – 0,94 ha 

- 65.11.00 Plocha regen. a revit. objektů ve městě celkem – 9 477 m2 

- 65.11.04 Plocha regen. a revit. obj. zájm a volnočas. pov. (města) -  9 477 m2 

Zdroje dat pro monitorovací indikátory:  

 

 

11. HORIZONTÁLNÍ TÉMATA 

Rovn é 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 
dopravně dostupných oblastí, drogově závislí, propuštění vězni, absolventi škol – tedy souhrnně 
skupiny 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 
předpokladu, 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 krajiny 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 
- 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 
samosprávou (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 struktur. 
 
Implementační struktura Integrovaného plánu rozvoje města Liberec respektuje princip 
partnerství – významné subjekty byly do procesu přípravy a řízení IPRM začleněny formou 
členství 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 prvních kapitol až po závěrečné projednání a přijetí dokumentu jako celku. 

 
 

B. FINANČNÍ ČÁST ZPRÁVY 



  
 

 

13. PLNĚNÍ FINANČNÍHO PLÁNU IPRM 

Celková suma podaných žádostí o platbu díl čích projekt ů 
za monitorované období:  

 35 057 863,68 

Za monitorované období (1.1.2012 - 31.12.2012) byly podány 3 žádosti o platbu v celkové 
hodnotě 35 057 863,68 Kč (5 768 140,24 Kč + 7 293 813,16 Kč Kč za projekt Obnova 
sportoviš ť Harcov ), 21 995 910,28,- za projekt Multifunkční volnočasové centrum Liberec - 
Růžodol.  

Celková suma proplacených žádostí o platbu díl čích 
projekt ů za monitorované období: 

 13 061 953,40 

Za monitorované období (1.1.2012 - 31.12.2012) byl finančně ukončen pouze 1 projekt a to 
Obnova sportoviš ť Harcov a v rámci tohoto projektu byly proplaceny 2 žádosti o platbu 
v celkové hodnotě 13 061 953,40 Kč (první ve výši 5 768 140,24 Kč, druhá ve výši 
7 293 813,16 Kč). 

V roce 2012 tedy došlo k nižšímu čerpání finančních prostředků alokovaných pro tento rok. 
Alokace pro rok 2012 byla převedena v rámci žádosti o změnu Finančního plánu do dalších 
let. 

 

C. ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ NOSITELE IPRM 

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

všechny informace v p ředložené Ro ční zpráv ě o postupu realizace IPRM a 
přílohách jsou pravdivé a úplné a že jsem si v ědom/a možných následk ů a sankcí, 
které vyplývají z uvedení nepravdivých nebo neúplný ch údaj ů; 

 

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

 

při realizaci IPRM byla dodržena pravidla ve řejné podpory a pravidla pro zadávání 
veřejných zakázek ROP, v četně zákona č. 137/2006 Sb., o ve řejných zakázkách ve 
znění pozd ějších p ředpis ů; 

 

IPRM je realizován v souladu s politikami EU v obla sti udržitelného rozvoje, 
ochrany životního prost ředí a rovných p říležitostí, v četně omezování nerovnosti 
a podporování rovnosti mezi ženami a muži; 

 

 

Jméno a p říjmení statutárního 
zástupce/oprávn ěné osoby:* 

Bc. Martina Rosenbergová  

Funkce v  organizaci:  primátorka  

Místo a datum:  Statutární m ěsto Liberec,  



  
 

Podpis a razítko  

 

 

 

 

                     ………………………………. 

Poznámky  

 
*) Pokud Ro ční zprávu o realizaci IPRM podepisuje oprávn ěná osoba, musí být jako 
příloha Ro ční zprávy o realizaci IPRM p řiloženo pov ěření od statutárního zástupce 
nositele IPRM. V p řípadě, že pověření bude platné pro celou dobu realizace IPRM, sta čí 
ho doložit pouze v 1. Ro ční zpráv ě o realizaci IPRM.  

D. PŘÍLOHY ZPRÁVY 
 

Příloha č. Název přílohy: Přiložen
o: 
(Ano/Ne) 

1 Pověření oprávn ěné osoby od statutár ního zástupce 
k podpisu Ro ční zprávy o postupu realizace IPRM* (viz 
poznámka výše) 

ne 

2 Doklady prokazující pln ění monitorovacích indikátor ů 
(protokoly o p ředání a p řevzetí prací, protokoly o 
provedených zkouškách apod.)  

ano 

3 Aktualizovaný harmonogram  IPRM s vyznačením a 
zdůvodn ěním zm ěn (pouze pokud došlo ke zm ěně) 

ne 

 

 

 


