
S T A T U T Á R N Í   M Ě S T O 

L I B E R E C  

 

3. zasedání zastupitelstva města dne: 28. 3. 2013 

Bod pořadu jednání:       

Schválení Roční zprávy o postupu realizace IPRM Liberec – zóna „Lidové sady“ za rok 
2012 

 

  

 

Zpracoval: Ing. Michal Vereščák, manažer IPRM  

 

odbor, oddělení: odbor strategického rozvoje a dotací 

telefon: 485 243 191 

Schválil: vedoucí oddělení       

 vedoucí odboru Ing. Michal Vereščák 

Projednáno: Řídícím výborem IPRM Liberec – zóna „Lidové sady“ a  RM 
dne 19. 3. 2013 

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     

 



 
1) Roční zprávu o postupu realizace IPRM Liberec – zóna „Lidové sady“ za rok 2012 
 

a ukládá 
 
Lukáši Martinovi, náměstkovi primátorky, předložit předmětnou zprávu poskytovateli dotace. 
 

 T: 30.4.2013

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

3

Důvodová zpráva 
 

Řídící výbor IPRM Liberec – zóna „Lidové sady“ 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 – zóna „Lidové sady“ 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/003 

Název IPRM: Integrovaný plán rozvoje m ěsta Liberec – zóna 
„Lidové sady“ 

Celková výše alokace dle Smlouvy 
v Kč: 

699 762 500,- Kč 

Datum zahájení realizace IPRM:  19/6/2009 

Datum ukon čení realizace IPRM:  30/6/2015 

Roční zpráva o postupu realizace IPRM 

Pořadové číslo zprávy:  4. 

Monitorované období:  Začátek 01/01/2012 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 indikativním seznamu dílčích projektů realizovaných v rámci IPRM je v současné době 
zapojeno celkem 10 projektů v rámci ROP NUTS II Severovýchod, Oblast podpory 2.1 
Rozvoj regionálních center. 

Jedná se o následující projekty: 

 

1. Administrativní zajištění IPRM 

2. ZŠ Lesní – Úprava parteru 

3. ZŠ Lesní – Škola pro Evropu 

4. Bazén Liberec  

5. Revitalizace městských lázní na galerijní objekt  

6. Parky Lidové sady I  

7. Parky Lidové sady II  

8. Centrum aktivního odpočinku – Lidové sady 

9. Revitalizace areálu LVT  

10. Rekonstrukce obchodní akademie a jazykové školy 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  
 

Ad 1. Administrativní zajišt ění IPRM 

Projekt je ve fázi realizace. 

Předkladatelem projektu bylo Statutární město Liberec. Celkové způsobilé výdaje projektu 
činí 6 031 540,00 Kč, z toho dotace 5 126 808,81 Kč. Čerpání finančních prostředků bude 
probíhat v průběhu let 2010 až 2015. V červenci 2012 byla podána ŽOP a proplacena byla 
v listopadu 2012. 

Integrovaný plán rozvoje města Liberec - zóna „Lidové sady“ je svým rozsahem a komplexní 
povahou neporovnatelný s jakoukoliv jinou známou rámcovou rozvojovou aktivitou města. 
Úspěšná realizace schválených cílů, opatření a aktivit v souladu s pravidly a požadavky 
Řídícího orgánu klade na Statutární město Liberec coby nositele IPRM jako celku i žadatele 
u části jeho dílčích projektů velmi vysoké nároky.  
 
Na podzim 17. října 2012 proběhla Konference k IPRM Liberec – zóna „Lidové sady“ pro 
manažery IPRM, v rámci které byli seznámeni s průběhem realizace IPRM IPRM Liberec – 
zóna „Lidové sady“ a s projekty Bazén Liberec, Revitalizace městských lázní na galerijní 
objekt, Parky Lidové sady I, Parky Lidové sady II a Centrum aktivního odpočinku. 
 
Administrace IPRM jako celku je ze své podstaty komplexním úkolem a je nutno ji provádět v 
úzkém kontaktu s řízením a realizací všech dílčích projektů, včetně vypořádání se se 
změnami, kterým se takto rozsáhlý komplex projektů nejspíše nevyhne. Při realizaci IPRM 
bude třeba nadále respektovat zapojení řídících struktur, partnerů i širší veřejnosti. Dále je 
třeba pokračovat v naplňování pravidel publicity, která s principem partnerství úzce souvisí, a 
komunikovat se širokou veřejností. Projekt Administrativní zajištění IPRM si dodržení těchto 
předpokladů klade za hlavní cíl. 
 

Ad 2. ZŠ Lesní – Úprava parteru  

Realizace projektu byla ukončena. V měsíci listopadu 2010 byla předložena Žádost o platbu, 
která byla proplacena v březnu 2011. 

Celkové způsobilé výdaje projektu činily 14 812 157,93 Kč, z toho dotace 12 590 334,17 Kč.  

Předkladatelem projektu bylo Statutární město Liberec.  

Cílem projektu bylo využití venkovního prostoru školního areálu tzv. parteru pro vzdělávání a 
volnočasové aktivity v bezpečném prostředí areálu školy. V rámci projektu došlo k odstranění 
stávajícího povrchu školního dvora -  nevyhovující dlažby, asfaltových ploch a trávníků a 
celkové výměně povrchu plochy školního dvora instalací ploch zeleně, zahradní dlažby, 
venkovního mobiliáře. Vynucenou investicí byla výměna lapolu a výškové sjednocení 
jednotlivých přípojek IS.  

Dále byl vytvořen koridor pro přechod mezi pavilony pro žáky a učitele, vyřešena zástěna pro 
zásobování kuchyně a odpadové hospodářství. Návazně došlo k opravě stávajícího oplocení 
venkovního areálu školy s vybudováním sezení u hlavního vstupu do školy. V rámci úpravy 
parteru vznikl amfiteátr pro výuku v netradičním prostředí. Půlkruhovitý stupňovitý amfiteátr 
bude využit pro výuku i pro kulturní akce dětí a rodičovské veřejnosti. 

 



  
 

Ad 3. ZŠ Lesní – Škola pro Evropu  

Realizace projektu byla ukončena. V měsíci listopadu 2010 byla předložena Žádost o platbu, 
která byla proplacena v březnu 2011. 

Celkové způsobilé výdaje projektu činily 26 993 362,38 Kč, z toho dotace 22 944 357,61 Kč.  

Předkladatelem projektu bylo Statutární město Liberec.  

Projekt byl realizován v územním rozsahu zahrnujícím rekonstrukci pavilonu B ZŠ Lesní. 
Předmětem tohoto projektu je rozšíření a zkvalitnění výuky cizích jazyků a přispět tak k vyšší 
jazykové vzdělanosti v rámci spádové oblasti školy. Projekt si klade také za cíl vybudovat 
nové učebny, které budou svým prostorovým uspořádáním i technickým vybavením 
umožňovat moderní formy výuky. Mimo jiné se počítá s využitím výpočetní a komunikační 
techniky, připojení k internetu pro získání, zpracování a prezentaci informací v cizojazyčném 
prostředí. Moderní forma výuky spočívá v zapojení všech smyslů, práce ve skupinách 
s navozením reálných situací, více pozitivních prožitků a tím vznik většího množství synapsí 
a dokonalejšího zvládnutí učiva.  

Partnerem projektu byla ZŠ Husova, která byla nápomocna s profesní přípravou pedagogů 
pro nové formy výuky a prospěšná cílům projektu bude i vzájemná výměna informací 
v provozní fázi. 

 

Ad 4. Bazén Liberec 

Podání (registrace) projektu proběhlo 7. února 2011 a zahájení realizace stavby bylo v srpnu 
2011. Kolaudace stavby proběhla 30. srpna 2012. Pro veřejnost byl areál znovu otevřen 
1.9.2012.  

Předkladatel projektu bylo Statutární město Liberec.  

Celkové způsobilé výdaje projektu činily 136 628 640,20 Kč, z toho dotace 116 134 344,17 
Kč.  

První žádost o platbu byla předložena k 15.12.2011 a další v druhé polovině září 2012 a třetí 
začátkem prosince 2012. Poslední čerpání finančních prostředků je naplánováno na 1/4 roku 
2013. 

Cílem projektu bylo vybudovat bazén pro výuku plavání délky 25m s šesti drahami a 
variabilní výškou hladiny s možností „vjezdu“ pro vozíčkáře. Bazén poskytne zázemí plošně 
pro všechny vzdělávací zařízení (ZŠ, SŠ, MŠ) ve městě. Byl vybudován i rozcvičovací bazén 
pro připravení organizmu na vlastní fyzickou aktivitu dle principů sportovního lékařství, dále 
klasická finská sauna pro předškolní děti umožňující saunování za snížené teploty včetně 
dalších specifik této skupiny občánků. V rámci projektu byla zbudována komora pro výcvik 
potápěčů - potápěčská věž s možností výuky potápění jak pro složky IZS, tak vodní 
záchranáře. V odstupňovaných hloubkách jsou „plošiny“ umožňující seznámení se 
s fyzikálními faktory dané hloubky. Průhledná konstrukce o rozměrech 4x4m a hloubkou  9m 
umožňuje sledovat chování a výcvik i pro ostatní frekventanty na „souši“, což je vítanou 
atrakcí pro návštěvníky bazénu.  Toto zařízení je možno využít i pro zájmové skupiny 
občanů. V rámci projektu byla také instalována „vířivka“ s mořskou vodou, jež umožňuje 
především dětem s dýchacími problémy inhalaci stopových prvků uvolňujících se z mořské 
vody a zároveň je vhodnou doplňkovou aktivitou při etapizaci plaveckého výcviku. 



  
 

Ad 5. Revitalizace m ěstských lázní na galerijní objekt  

Podání (registrace) projektu proběhlo 7. února 2011 a zahájení realizace stavby v září 2011. 

Předkladatelem projektu bylo Statutární město Liberec.  

Celkové způsobilé výdaje projektu jsou 367 468 946,40 Kč, z toho dotace 312 348 604,44 
Kč. Čerpání finančních prostředků na realizaci stavby bylo v roce 2012 a bude pokračovat až 
do konce roku 2013. 

První žádost o platbu byla předložena koncem ledna 2012, byla několikrát upravována a její 
proplacení se očekává v březnu roku 2013. 

Cílem projektu byla revitalizace objektu městských lázní dle požadavků kladených na 
moderní galerijní prostory, splňující požadavky na dlouhodobé i krátkodobé výstavy a 
doprovodné aktivity, které bude provozovat zejména partner projektu – Oblastní galerie v 
Liberci. Projekt sestával z rekonstrukce budovy městských lázní a novostavby přilehlého 
depozitáře. K hlavním výstupům projektu patří vytvoření prostor pro stálé expozice a 
proměnné výstavy, přizpůsobení prostor přehlednému a bezbariérovému pohybu mezi 
expozicemi, provozní zázemí galerie (pokladna, informace, šatny, kavárna, knihkupectví, 
toalety, dětský koutek, administrativní prostory, lektorské prostory, depozitář, ostraha, dílna, 
fotoateliér aj.) Realizace projektu se řídila s respektem k jedinečné architektonické podobě 
objektu, zároveň však přinášela nezbytné úpravy splňující současné nároky na výstavní 
prostory, čímž splnila mezinárodní standardy a umožnila rozšíření nabídky kulturního vyžití 
obyvatel i návštěvníků města Liberce. 

 

Ad 6. Parky Lidové sady I 

Realizace projektu byla ukončena v prosinci 2011. Závěrečná zpráva se žádostí o platbu 
byla předložena 9.2.2012. 

Celkové způsobilé výdaje projektu činily 9 145 658,00 Kč, z toho dotace 7 773 809,01 Kč.  

Předkladatelem projektu bylo Statutární město Liberec. 

Předkládaný projekt řešil regeneraci parkových ploch: Sukovo náměstí – Liberec a Prokopa 
Holého – Liberec. 

Park Sukovo náměstí byl doplněn komunikačním systémem s pěším chodníkem, parkové 
úpravy byly doplněny vybaveností a veřejným osvětlením. 

Parková plocha Prokopa Holého se stala místem pro krátkodobou rekreaci obyvatel. 
Realizace projektu zajistila možnost pro všechny věkové kategorie návštěvníků parku. 
Vzniklo zde prostředí, které je vybaveno jak hracími prvky pro nejmenší, tak i pro další 
věkové kategorie dětí. Dospělí zde najdou místo pro odpočinek a procházky mezi upravenou 
původní zelení a novou výsadbou dřevin a bylin. 

 

Ad 7. Parky Lidové sady II 

Podání projektu bylo začátkem ledna 2012. Fyzická realizace je naplánována na 3/4 2012 – 
2/4 2013. Čerpání finančních prostředků se předpokládá do konce srpna 2013, do kdy byla 
také posunuta realizace projektu. 

Celkové způsobilé výdaje projektu jsou 8 802 855,00 Kč, z toho dotace 7.482.426,02 Kč.  

Předkladatelem projektu je Statutární město Liberec. 



  
 

Cílem projektu bude kompletní revitalizace lokalit Zborovská rokle a promenáda Jezírko. 

V lokalitě podél zoologické zahrady, tedy promenáda Jezírko, dojde k obnově a zpevnění 
cest pro pěší a cyklisty, rekonstrukci veřejného osvětlení, odvodnění, dále proběhnou 
parkové úpravy.  

V lokalitě Zborovské budou realizovány následující úpravy: kompletní rekonstrukce 
sportovišť, vybudování přístupových cest pro pěší ze Zborovské i Mozartovy ulice, 
vybudování přístupové komunikace pro údržbu ze Zborovské ulice, zřízení veřejného 
osvětlení, úpravy odvodnění dna rokle a stávajícího zatrubnění.  

 

Ad 8. Centrum aktivního odpo činku – Lidové sady  

Žádost o poskytnutí dotace byla podána v dubnu 2012. Vypsání výběrového řízení se 
uskutečnilo zveřejněním odůvodnění účelnosti výběrového řízení v červenci 2012. Výběrové 
řízení nebylo do doby podání této roční monitorovací zprávy dosud ukončeno. Z důvodu 
posunu termínu ukončení výběrového řízení, bude i posunut termín na zahájení stavebních 
prací přibližně na červen roku 2013. 

Předpokládaná výše způsobilých výdajů projektu je 131 998 342,80 Kč, z toho dotace 
112 198 591,30 Kč. Čerpání finančních prostředků se předpokládá v průběhu let 2013 a 
2014. 

Předkladatelem projektu je Statutární město Liberec.  

Cílem projektu 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. Toho chce město Liberec dosáhnout nejen během hlavní sezóny, ale především 
v měsících mimo sezónu a chce nabídnout alternativu v čase nepříznivých klimatických 
podmínek. 

 

Ad 9. Revitalizace areálu LVT 

V září roku 2012 byla zaslána změna indikátorů v souvislosti s nerealizováním této akce.  

Předkladatelem projektu mělo být Statutární město Liberec.  

Předpokládané způsobilé výdaje projektu měly být 15 000 000,00 Kč, z toho dotace 
12 750 000,00 Kč. 

 
Ad 10. Rekonstrukce obchodní akademie a Jazykové školy 

Žádost o dotaci byla podána v listopadu 2011. Realizace projektu byla zahájena v polovině 
roku 2012 (červenec/2012), kdy 30.7.2012 Liberecký kraj uzavřel smlouvu o dílo 
s dodavatelem stavebních prací. V roce 2012 došlo ke změně projektu v jeho harmonogramu 
- prodloužení realizace projektu do 31.5.2013 (v souvislosti se stavebními pracemi). 

Předkladatelem projektu je Liberecký kraj. 

Předpokládaná výše způsobilých výdajů je 10 510 223,70 Kč, z toho dotace 8 933 690,11 
Kč. 

Předmětem projektu je rekonstrukce budovy Obchodní akademie a Jazykové školy s právem 
státní zkoušky v místě Šamánkova 500/8, Liberec. Projektový záměr zahrnuje vestavbu 
půdních prostor budovy, ve kterých vzniknou prostory pro informační centrum školy, pro 



  
 

počítačové učebny a také pro kanceláře studentských firem (vyučování ekonomických 
předmětů s praktickým zaměřením). 
Realizací projektu dojde ke zkvalitnění podmínek pro výuku v jedné z největších středních 
škol v Libereckém kraji. Zároveň projekt přispěje k regeneraci území města Liberce, které 
bylo specifikováno v Integrovaném plánu rozvoje města Liberec – zóna „Lidové sady“ jako 
prioritní pro rozvoj za pomoci prostředků z ROP NUTS II Severovýchod. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. ZHODNOCENÍ DOSAVADNÍ REALIZACE IPRM ZA MONITOROV ANÉ OBDOBÍ  



  
 

Do IPRM bylo v roce 2012 zapojeno celkem 10 projektů v rámci ROP NUTS II 
Severovýchod, Oblast podpory 2.1 Rozvoj regionálních center. V říjnu 2012 došlo 
k aktualizaci parametrů čerpání. IPRM a projekty v něm zařazené se postupně ukončují a 
probíhá jejich zdárná realizace dle harmonogramu. Aktualizované parametry čerpání tedy 
neohrožují naplnění IPRM a finanční čerpání je v souladu s nově nastavenými pravidly. 

Již v předchozím období byly finančně ukončeny 2 projekty ZŠ Lesní – Úprava parteru  a 
ZŠ Lesní – Škola pro Evropu.  V roce 2012 byla ukončena realizace projektu Parky Lidové 
sady I., kdy v únoru byla předložena závěrečná zpráva se žádostí o platbu a následně 
proplacena příjemci. V srpnu 2012 proběhla kolaudace Bazénu Liberec . V průběhu roku 
2012 byly podány 2 žádosti o platbu, poslední čerpání finančních prostředků je naplánováno 
na ¼ roku 2013. 

V září 2012 bylo zasláno oznámení o změně indikátorů v souvislosti s nerealizováním 
projektu Revitalizace areálu LVT.  

Začátkem ledna 2012 byl podán projekt Parky Lidové sady II . Fyzická realizace je 
naplánována na ¾ roku 2012 – 2/4 roku 2013. Čerpání finančních prostředků se 
předpokládá do konce srpna, do kdy byla také posunuta realizace projektu. 

V dubnu 2012 byla podána žádost o poskytnutí dotace k projektu Centrum aktivního 
odpo činku – Lidové sady. V červenci 2012 bylo vypsáno výběrové řízení, které nebylo 
v rámci sledovaného monitorovacího období ukončeno. Zahájení stavebních prací je 
plánováno na duben 2013. 

V polovině roku 2012 (07/2012) byla zahájena realizace projektu Rekonstrukce obchodní 
akademie a jazykové školy a současně došlo také k prodloužení harmonogramu projektu 
do 31.5.2013. 

Koncem ledna 2012 byla předložena první žádost o platbu u projektu Revitalizace 
městských lázní na galerijní objekt. Čerpání finančních prostředků bude pokračovat do 
konce roku 2013. 

Dále probíhá realizace projektu Administrativní zajišt ění IPRM, kdy v červenci roku 2012 
byla podána žádost o platbu a proplacena byla příjemci v listopadu 2012. 

 

 

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:  

V roce 2013 dojde k ukončení všech projektů, kromě projektu Centrum aktivního 
odpo činku – Lidové sady.   Nově nastavená pravidla finančního čerpání však realizací této 
akce nebudou ohrožena a budou naplněna ostatními projekty.  

Dále bude v roce 2013 pokračovat realizace projektu Administrativní zajištění IPRM 
s průběžným čerpáním finančních prostředků. 



  
 

V první polovině roku 2013 dojde k finančnímu ukončení projektu Bazén Liberec.  

Parky Lidové sady II . - fyzická realizace je naplánována na ¾ roku 2012 – 2/4 roku 2013. 
Čerpání finančních prostředků se předpokládá do konce srpna, do kdy byla také posunuta 
realizace projektu. 

Centrum aktivního odpo činku – Lidové sady - zahájení stavebních prací plánováno na 
duben 2013. 

Rekonstrukce obchodní akademie a jazykové školy – realizace projektu do 31.5.2013. 

Revitalizace m ěstských lázní na galerijní objekt - čerpání finančních prostředků bude 
pokračovat do konce roku 2013. 

 

7. PROBLÉMY PŘI REALIZACI IPRM 

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

- 

  

Popis 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:  

 

Stav řešení nepodstatné zm ěny:  

 

Popis nepodstatné zm ěny v monitorovaném období:  

 

Stav řešení nepodstatné zm ěny:  

 

Popis nepodstatné zm ěny v monitorovaném ob dobí:  

 

Stav řešení nepodstatné zm ěny:  

 

Popis nepodstatné zm ěny v monitorovaném období:  

 

Stav řešení nepodstatné zm ěny:  

 



  
 

Popis nepodstatné zm ěny v monitorovaném období:  

 

Stav řešení nepodstatné zm ěny:  

 

 

9. PODSTATNÉ ZMĚNY IPRM 

 

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

Popis podstatné zm ěny v monitorovaném období:  

31.1.2012 Změna seznamu schválených dílčích projektů 

Stav řešení podstatné zm ěny:  

Dodatek nebyl vydán 

Změnový dodatek ke Smlouv ě o poskytnutí dotace vypracován a pode psán 
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) 

NE 

Datum podpisu zm ěnového dodatku ŘO:  - 

 

 

Podstatné zm ěny IPRM v  monitorované m 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 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) 

NE 

Datum podpisu zm ěnového dodatku ŘO: -  

 

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



  
 

Popis pods tatné zm ěny v monitorovaném období:  

28.8.2012 Změna seznamu schválených dílčích projektů 

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 po dpisu zm ěnového dodatku nositelem IPRM:   -  

- 

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

NE 

Datum podpisu zm ěnového dodatku ŘO:  - 

 

 

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

Popis podstatné zm ěny v mon itorovaném období:  

28.8.2012 Změna indikátorů pro urbánní osu IPRM  

Změna seznamu schválených dílčích projektů 

Změna rozpočtu IPRM a Finančního plánu IPRM 

Stav řešení podstatné zm ěny:  

Dodatek nebyl vydán 

Změnový dodatek ke Smlouv ě o poskytnutí dotace v ypracován 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) 

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:  

Dodatek nebyl vydán 

Změnový dodatek ke Smlouv ě o poskytnutí dotace vypracován a podepsán NE 



  
 

ze strany nositele IPRM (Ano/Ne)  

Datum podpisu zm ěnového dodatku nositelem IPRM:   -  

- 

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

NE 

Datum podpisu zm ěnového dodatku ŘO:  -  

 

 

10. PLNĚNÍ MONITOROVACÍCH INDIKÁTORŮ  

Indikátor  

projektu 

Měrná 
Jednotk

a 

Plánovan
é 

množství 
dle 

Smlouvy 

Skutečnost 
za 
monitorovan
é období 

Skutečnost 
od počátku 
do konce 

monitorované
ho období 

Předpoklad 
na další 

monitorovac
í období 

Poznámk
a 

Plocha 
regenerovaných 
a revitalizovaných 
objektů ve 
městech celkem 

m2 7 332,5 200 869 6 463,5 

 

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

počet 2 0 0 

 

2 

 

 

Plocha 
revitalizovaných 
nevyužívaných 
nebo 
zanedbaných 
areálů 
(brownfields) 
celkem 

ha 

 

3,5  

 

1,62  1,62 4,11 

 

Plocha 
regenerovaných 
a revitalizovaných 
objektů určených 
pro rozvoj 
vzdělávání 

m2 1 207,5 0 869 338,5 

 

Plocha 
regenerovaného 
a 
revitalizovaného 
území celkem 

ha 7,58 0,66 2,59  4,99 

 

Plocha 
regenerovaných 
a revitalizovaných 
objektů pro 

 

m2 

 

4 552 

 

0 

 

0 

 

4 552 

  



  
 

služby OSV 
(města) 

 

 

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

 

m2 

 

 

1 573 

 

0 

 

0 

 

1573 

  

Komentá ř k plnění  monitorovacích indikátor ů: 

 

Indikátor 65.11.00  Plocha regenerovaných a revitalizovaných objektů ve městech celkem: 
splněno 869,0 m2 (projekt ZŠ Lesní – Škola pro Evropu – 669,0 m2, projekt ZŠ Lesní- úprava 
parteru – 200,0 m2). 

Předpoklad na další období: 6 463,5 m2 (Revitalizace městských lázní na galerijní objekt -  
4 552,0 m2 Rekonstrukce Obchodní akademie a Jazykové školy - 338,5 m2, Centrum 
aktivního odpočinku – Lidové sady – 1 573 m2). 

 

Indikátor 52.02.13  Počet nově vytvořených pracovních míst v rámci projektů na udržitelný 
rozvoj měst. 

Předpoklad na další období: 2 (projekt - Bazén Liberec). 

 

Indikátor 65.20.00  Plocha revitalizovaných nevyužívaných nebo zanedbaných areálů 
(brownfields) celkem: splněno 1,62 ha Parky Lidové sady I 

Předpoklad na další období: 4,11 ha (Revitalizace městských lázní na galerijní objekt - 0,71 
ha, projekt - Parky Lidové sady II - 3,40 ha). 

 

Indikátor 65.11.01  Plocha regenerovaných a revitalizovaných objektů určených pro rozvoj 
vzdělávání: splněno 869 m2 (Projekt ZŠ Lesní – Škola pro Evropu - 669 m2 a projekt Úprava 
parteru – ZŠ Lesní - 200 m2). 

Předpoklad na další období: 338,5 m2 (projekt Rekonstrukce Obchodní akademie a 
Jazykové školy). 

 

Indikátor 65.01.00  Plocha regenerovaného a revitalizovaného území celkem: splněno 2,59 
ha (Projekt Úprava parteru – ZŠ Lesní  - 0,31 ha, projekt ZŠ Lesní – škola pro Evropu – 0,66 
ha a projekt Parky Lidové sady I - 1,62 ha).  

Předpoklad na další období: 4,99 ha (Projekt Parky Lidové sady II - 3,4 ha, projekt Bazén 
Liberec - 0,1 ha, projekt Centrum aktivního odpočinku – Lidové sady – 0,78 ha a projekt 
Revitalizace městských lázní na galerijní objekt – 0,71 ha). 

Zdroje dat pro monitorovací indikátory:  

- 

 



  
 

 

11. HORIZONTÁLNÍ TÉMATA 

Rovné p říležitosti:  

 

Nositel IPRM (Statutární město Liberec) deklaruje, že žádný navržený specifický cíl, opatření 
nebo aktivita IPRM nediskvalifikují ani nediskriminují obyvatelstvo města, regionu či migranty 
z hlediska pohlaví, rasy, etnického původu, náboženského vyznání, zdravotního postižení, věku 
či sexuální orientace, znevýhodněných skupin obyvatelstva, atd.  

Cílem je dynamický a trvale udržitelný rozvoj města a regionu, zlepšení kvality života a zajištění 
sociálních jistot, rozvoj ekonomického potenciálu všech obyvatel bez rozdílu.  

V současnosti existující rozdíly jsou řešeny návrhem opatření, která prostřednictvím 
realizovaných projektů zajistí ve střednědobém výhledu dostatek pestré a dle schopností a zájmů 
obyvatelstva diferencované práce, dostupnost vzdělání a uplatnění pracovní síly v souladu s 
poptávkou na trhu práce. 

Rovné příležitosti a zákaz diskriminace jsou posuzovány při předložení dílčích projektů partnerů 
IPRM, při jejich hodnocení řídícími orgány IPRM a při jejich monitorování.  

Rovné příležitosti pro muže a ženy i pro menšiny představují základní demokratickou zásadu, 
jejíž začlenění do všech politik se stává samozřejmostí. 

Princip rovných příležitostí je podporován širokým okruhem aktivit, které lze charakterizovat jako 
pozitivní akce, např. tréninkové aktivity pro jedno pohlaví nebo menšinu, rovnost při 
zaměstnávání apod. 

 

Udržitelný rozvoj:  

 

Integrovaný plán rozvoje města Liberec navazuje svými strategickými cíli, opatřeními a aktivitami 
na Strategii udržitelného rozvoje České republiky tím, že akcentuje vytváření podmínek pro 
rozvoj kvalitní vzdělanostní, volnočasové a společenské infrastruktury založené na základních 
cílech zvyšujících konkurenceschopnost republiky, regionu a města Liberec v evropském a 
světovém kontextu. IPRM se zaměřuje i na revitalizaci brownfields, veřejných prostranství a 
zeleně s cílem zajistit jejich udržitelný rozvoj.  

Udržitelný rozvoj je takový ekonomický růst, který uvádí v soulad hospodářský a společenský 
pokrok s plnohodnotným zachováním životního prostředí. IPRM je cíleně zaměřen na udržitelný 
rozvoj, čemuž odpovídá i nastavení strategie IPRM až na úroveň aktivit.  

 

 

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 - územní samosprávy 
jako je Liberecký kraj a město Liberec a zástupci dalších institucí, subjektů umístěných v 
zóně Lidové sady a zástupci veřejnosti. Partnerství v rámci IPRM je budováno na základě 
zahrnujícím relevantní spektrum ekonomických, samosprávných, sociálních, vzdělávacích, 



  
 

kulturních, společenských a dalších subjektů. Tím se spolupráce rozšířila i na orgány a 
osoby, které nejsou přímou součástí implementačních struktur, aby bylo zajištěno, že se na 
konkrétním rozdělení prostředků budou podílet i případní příjemci. 

Partnerství v přípravné fázi IPRM bylo založeno na několika dílčích stupních, přičemž 
v každém stupni byl dodržen základní přístup města vůči partnerům. Spolupráce probíhala 
především na úrovni:  

• Jmenování členů Řídícího výboru a Pracovní skupiny IPRM 
• Jednání pracovních skupin a Řídícího výboru IPRM pro doporučení projektových 

námětů do IPRM 
• Připomínkování analytické části IPRM 
• Semináře pro veřejnost a zastupitele města 
• Sběru projektových námětů 
• Informování veřejnosti prostřednictvím webových stránek a tiskových zpráv 
• Veřejného projednávání IPRM 
• Prezentace IPRM v Radě a Zastupitelstvu města Liberec.  

 

 

B. FINANČNÍ ČÁST ZPRÁVY 

 

13. PLNĚNÍ FINANČNÍHO PLÁNU IPRM 

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

 116 499 818,50 

 

Za monitorované období (1.1.2012 - 31.12.2012) bylo podáno 5 žádostí o platbu v celkové 
hodnotě 116 499 818,50 Kč (739 899,14 Kč za projekt Administrativní zajištění IPRM, 
37 876 218,96 Kč a 51 718 859 za projekt Bazén Liberec, 25 774 181,44 Kč Revitalizace 
městských lázní na galerijní objekt, 390 659,99,- za projekt Rekonstrukce Obchodní 
akademie a Jazykové školy).  

 

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

 74 005 777,52,- 

 

Za monitorované období (1.1.2012 - 31.12.2012) byly proplaceny 4 žádosti o platbu 
v celkové hodnotě 74 005 777,52,-Kč.  

Dvě žádosti byly proplaceny projektu Bazén Liberec  první ve výši 26 541 306,09 Kč, druhá 
ve výši 37 874 178,96 Kč, celkem tedy 64 415 485,05 Kč. 

Projektu Administrativní zajišt ění IPRM byla proplacena 1 žádost ve výši 739 899,14 Kč. 

Projektu Parky Lidové sady I  byla proplacena 1 žádost ve výši 8 459 733,34 Kč. 

Projektu Rekonstrukce Obchodní akademie a Jazykové školy  byla proplacena 1 žádost 
ve výši 390 659,99,- 

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. Marti na Rosenbergová  

Funkce v  organizaci:  primátor ka 

Místo a datum:  Statutární m ěsto Liberec, 30. 3. 2012 

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 statutárního 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 

 

 

 


