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L I B E R E C  

 

6.  zasedání zastupitelstva města dne: 27. 6. 2013 

Bod pořadu jednání: mimořádný 

Podání dotační žádosti – „Pavilon leknínů Botanické zahrady Liberec“ z IPRM Liberec 
- Atraktivní a kvalitní život v Liberci  

 

 

Zpracoval: Ing. Hana Vávrová  

odbor, oddělení: odbor strategického rozvoje a dotací, oddělení přípravy a řízení pro-
jektů 

telefon: 48 524 3189 

Schválil: vedoucí oddělení Ing. Martin Čech 

 vedoucí odboru Ing. Michal Vereščák 

Projednáno: Radou města dne 18.6.2013 

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. podání žádosti o poskytnutí dotace na projekt „Pavilon leknínů Botanické zahrady Li-

berec“ z IPRM Liberec - Atraktivní a kvalitní život v Liberci v rámci kontinuální vý-
zvy Regionální rady regionu soudržnosti Severovýchod,  
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2. uzavření partnerské smlouvy k projektu s organizací Botanická zahrada Libe-
rec,příspěvková organizace, se sídlem Purkyňova 630/1, 460 01 Liberec 1, 
IČ: 00079677 a 

u k l á d á  
Lukášovi Martinovi, náměstkovi primátorky, zajisti:  

1. podání žádosti o poskytnutí dotace předmětného projektu do kontinuální výzvy Regi-
onální rady regionu soudržnosti Severovýchod. 

2. uzavření partnerské smlouvy k projektu s organizací Botanická zahrada Libe-
rec,příspěvková organizace, se sídlem Purkyňova 630/1, 460 01 Liberec 1, 
IČ: 00079677 

          T: 7/2013 



 3

Důvodová zpráva  
 
Rada města schválila dne 4. 6. 2013 usnesením č. 424/2013 vypsání veřejné zakázky na sta-
vební práce „Pavilon leknínů Botanické zahrady Liberec“. 
 
Předkládaný projekt „Pavilon leknínů Botanické zahrady Liberec“ je zaměřen na zvýšení 
efektivnosti využití přírodního a kulturního potenciálu regionu, a to formou rozvoje in-
frastruktury pro volno časové aktivity - výstavbou nového bezbariérového skleníkového pavi-
lonu specializovaného na pěstování 3 druhů největších leknínových rostlin světa najednou 
v prostorách stávající Botanické zahrady Liberec (dále jen BZL). Výstupem projektu je tedy 
nový skleníkový pavilon, který bude unikátní v rámci celé ČR. 

Stavba bude provedena dle projektové dokumentace pro provedení stavby „Pavilon leknínů 
Botanické zahrady Liberec – Purkyňova ulice“, zpracovanou firmou UNION ARCH spol.s 
r.o., Tovaryšský vrch 1358/3, 46001 Liberec, IČ 413 28 639, tel. 488 102 520, v 12/2012, č. 
346/10. 

Celkové výdaje projektu jsou odhadovány na 11.969.041,- Kč.  

Přičemž 85% celkových způsobilých výdajů bude hrazeno z prostředků ROP (ERDF) – cca 
10.173.684,- Kč a zbylé náklady, tj. přibližně 1.795.356,- Kč, budou hrazeny z rozpočtu měs-
ta (převod prostředků z investičního fondu Botanické zahrady Liberec).  

Stavba bude realizována do 20 týdnů od podpisu smlouvy s vybraným uchazečem.  

Cílem projektu je podpora rozvoje infrastruktury v oblasti volnočasových aktivit se zaměře-
ním na posilování vztahu člověka k přírodě formou seznamování se s mimořádnými rostlin-
nými druhy, jejich pozorováním v různých vývojových stádiích i aktivním celoživotním vzdě-
láváním v oblasti botaniky. Cílem projektu je vedle umožnění těchto aktivních forem také 
umožnění prosté relaxace návštěvou jedinečného exotického přírodního prostředí, které je v 
přirozené podobě jen obtížně dosažitelné.  

Partnerem projektu je Botanická zahrada Liberec,příspěvková organizace, která mimo jiné 
zajistí udržitelnost projektu (znění partnerské smlouvy je v příloze). 

 

 

Přílohy:  

1. Vizualizace pavilonu leknínů 
2. Žádost o poskytnutí dotace projektu „Pavilon leknínů Botanické zahrady Liberec“ 
3. Návrh partnerské smlouvy 
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Příloha č. 1 vizualizace pavilonu leknínů 
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Unikátní kód žádosti:

Identifikace operačního programu

CZ.1.13

ROP NUTS II SeverovýchodNázev operačního programu:

Číslo operačního programu:

13.2

Rozvoj městských a venkovských oblastíNázev prioritní osy:

Číslo prioritní osy:

13.2.1Číslo oblasti podpory:

Rozvoj regionálních centerNázev oblasti podpory:

Název podoblasti podpory:

Číslo podoblasti podpory:

27Číslo výzvy:

27. kolo výzvy - oblast podpory 2.1Název výzvy:

Water lily pavilion of botanic gardens in LiberecNázev projektu anglicky:

Pavilon leknínů Botanické zahrady LiberecNázev projektu:

Projekt

Datum ukončení projektu:Datum zahájení projektu: 01.08.2009 15.07.2014

Doba trvání projektu: 59,5 měsíce

Celkové způsobilé výdaje projektu: 11 969 041,07

NeZakládá projekt veřejnou podporu:

NerelevantníRežim veřejné podpory:

Pro ÚSC, PO, SF a OSSTyp účetní jednotky:

410/2009 Sb.      701 - 710, v platném zněnÚčetní osnova:

Integrovaný plán rozvoje města Liberec - zóna "Lidové sady"Název IPRM:

SV/003Kód IPRM:

Revitalizace a regenerace infrastruktury pro kulturu a volný časNázev aktivity IPRM:

4.2Číslo aktivity:

Celkové způsobilé výdaje
připadající na finanční mezeru:

11 969 041,07

Příjmy projektu dle článku 55: 0,00

Jiné peněžní příjmy projektu: 0,00
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Cílem projektu je podpora rozvoje infrastruktury v oblasti volnočasových aktivit se zaměřením na posilování
vztahu člověka k přírodě formou seznamování se s mimořádnými rostlinnými druhy, jejich pozorováním v různých
vývojových stádiích i aktivním celoživotním vzděláváním v oblasti botaniky. Cílem projektu je vedle umožnění
těchto aktivních forem také umožnění prosté relaxace návštěvou jedinečného exotického přírodního prostředí,
které je v přirozené podobě jen obtížně dosažitelné.

Předmětem projektu je výstavba nového bezbariérového skleníkového pavilonu specializovaného na pěstování
tří druhů největších leknínových rostlin světa (Viktorie královská, Viktorie Cruzova, Euryalé vzdorná) najednou v
prostorách stávající Botanické zahrady Liberec. Výstupem projektu je tedy nový skleníkový pavilon, který bude
unikátní v rámci celé ČR.

Projekt je zaměřen zejména na tyto cílové skupiny:
- obyvatelé města
- školní kolektivy
- obyvatelé z blízkého okolí
- návštěvníci města

Stručný obsah projektu:

email:

telefon:

verescak.michal@magistrat.liberec.cz

485243191Telefon, email hlavní kontaktní osoby:

Příjmení, jméno hlavní kontaktní osoby: Ing. Michal Vereščák

Validní dle RUIAN: Ano

Oficiální adresa žadatele: nám. Dr. E. Beneše 1/1, 46001 Liberec

00262978IČ:

STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBERECNázev žadatele:

CZ00262978DIČ:

AnoValidní dle ROS:

Žadatel
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1. Projekt

Ano

Ano

Projekt má partnera:

Projekt počítá se výběrovým řízením:

Ne

AnoŽadatel má zkušenosti s přípravou a realizací obdobných typů projektů/akcí:

Žadateli byly poskytnuty v dotčeném fiskálním roce i během předchozích dvou fiskálních let
veřejné prostředky v režimu podpory de-minimis:

NeBylo požádáno nebo byly poskytnuty další podpory ve vztahu k projektu z jiných veřejných zdrojů:

NeProjekt má pozitivní vliv na horizontální téma - udržitelný rozvoj:

NeProjekt má pozitivní vliv na horizontální téma - rovné příležitosti:
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2. Dopady a místa realizace

Území dopadu:

Kód území dopadu: Název území dopadu: Spadá pod:

CZ0513556904 Liberec (nečleněné město) Liberec

Místo realizace NUTS5:

Kód NUTS5: Název NUTS5: Spadá pod:

CZ0513556904 Liberec (nečleněné město) Liberec

Procentní podíl:

Realizované investice NUTS3:

Kód NUTS3: Název NUTS3:

CZ051 Liberecký kraj 100

Adresa místa realizace projektu:

Purkyňova 630/1, 460 01 Liberec 1 - areál Botanické zahrady Liberec

Specifické území:
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Posláním projektu je zatraktivnění celkového městského prostředí a zároveň zvýšení kvality života obyvatel s
dopadem nejen na samotnou lokalitu Lidových sadů, ale i na celé území Statutárního města Liberec.

Cílem projektu je podpora rozvoje infrastruktury v oblasti volnočasových aktivit se zaměřením na posilování
vztahu člověka k přírodě formou seznamování se s mimořádnými rostlinnými druhy, jejich pozorováním v různých
vývojových stádiích i aktivním celoživotním vzděláváním v oblasti botaniky. Cílem projektu je vedle umožnění
těchto aktivních forem také umožnění prosté relaxace návštěvou jedinečného exotického přírodního prostředí,
které je v přirozené podobě jen obtížně dosažitelné.

Výstupem projektu je:
- Nově vybudovaný objekt určený pro cílové skupiny k trávení volného času aktivním i pasivním způsobem, tedy
nový pavilon obřích leknínů, který bude unikátní v rámci celé České republiky.
- Revitalizované území pro trávení volného času.
- Upravené a rozšířené plochy kvalitní městské zeleně
- Větší plochy k rekreačnímu využití

Cíle projektu:

Historie Botanické zahrady Liberec (BZL) se začala psát již před více než 110 lety. Co se týká investičních aktivit
a obnovy areálu, byly v letech 1956 - 1980 postupně vystavěny skleníky, celkem 11 expozičních a 7
pěstitelských. V letech 1990 - 1995 byly provedeny úpravy a modernizace skleníkových expozic, přestavba
velkého alpina, změna dispozice celé parkové části. V letech 1995 - 2000 pak proběhla postupná demontáž
zastaralých skleníků nacházejících se již v havarijním stavu a výstavba nynějšího komplexu 9 skleníkových
pavilonů a 9 pěstitelských skleníků s plynovým topením a automatickým udržování mikroklimatu skleníků.
Ve svém oboru je BZL považována, nejen díky největším tropickým expozicím v republice, za zvláště cennou a v
tomto ohledu patrně nejvýznamnější. Funguje i jako tzv. záchranné centrum pro rostliny (CITES).
Od poslední rekonstrukce areálu ukončené v  roce 2000 nebyl uvolněn pro rozvoj BZL dostatečný objem
prostředků. Proto zde dochází k patrné stagnaci, která má bohužel za následek i částečně upadající zájem
návštěvníků.
V dnešní době, kdy lze konstatovat a prokázat úpadek všeobecných znalostí z přírodovědy v rámci základního
vzdělání mladé české populace, vedoucí až k přírodovědné negramotnosti, se podpora činnosti BZL
prostřednictvím realizace projektu výstavby pavilonu pro obří lekníny jeví jako velmi opodstatněná.
Realizací projektu vznikne jediný pavilón svého druhu v ČR, který umožní předvést všechny tři největší leknínové
rostliny najednou. Pavilón je projektován jako výjimečná atrakce jak pro širokou tak pro odbornou veřejnost. Na
realizaci projektu je navázáno další rozšíření nabídky služeb pro návštěvníky - možnost nočních prohlídek. Nový
pavilón přinese rozšíření portfolia exemplářů vystavovaných v BZL a tím i zvýšení zájmu občanů Liberce a
Libereckého kraje o tuto atrakci. Dalším faktem je, že mnoho lidí hledá v areálu BZL zejména antistresové,
odpočinkové, esteticky kvalitní prostředí. I tato potřeba bude realizací projektu podpořena.

Zdůvodnění potřebnosti projektu včetně popisu výchozího stavu:

3. Popis projektu
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Projektový záměr je plně v souladu s prioritní osou 2: Rozvoj městských a venkovských oblastí, oblastí podpory
2.1: Rozvoj regionálních center, jak byly vymezeny v Regionálním operačním programu NUTS II Severovýchod.

Díky realizaci projektu bude Botanické zahradě v Liberci umožněno rozšířit portfolio poskytovaných  služeb.
Výstupem projektu bude nový skleníkový pavilon určený pro největší leknínovité rostliny, který odpovídá všem
současným technickým i estetickým standardům a nemá v rámci ČR obdoby. Návštěvníci - uživatelé výstupů
projektu získají nově upravený prostor - místo pro trávení volného času ať již aktivním způsobem formou
celoživotního vzdělávání nebo relaxací v uklidňujícím prostředí flóry.
Dojde k revitalizaci městského prostředí, tudíž nedílným efektem je přitom zvýšení atraktivity města a zároveň
zvýšení kvality života obyvatel dotčených oblastí.

Realizací projektu je tedy jednoznačně naplňován globální cíl prioritní osy (Zlepšit kvalitu života a veřejných
služeb pro obyvatelstvo s důrazem na snižování regionálních disparit), a to v plném rozsahu, neboť projekt
přispívá k posilování úlohy regionálního pólu rozvoje vůči centru. Projekt také přispívá k posílení pozice a k
rozvoji regionálního městského centra v oblasti jeho fyzické a dílčím způsobem i sociální struktury, čímž naplňuje
i předmětný specifický cíl prioritní osy. Podporuje aktivity vedoucí ke zvýšení standardu života obyvatel města
Liberce díky posílení možností trávení volného času, přičemž je souběžně zaměřen na zlepšení jeho image a
zprostředkovaně i lidského a ekonomického potenciálu. Dokladem tohoto souladu je i zařazení do seznamu
dílčích projektů v tématickém IPRM Liberec - Atraktivní a kvalitní život v Liberci.

Soulad s cíli programu, prioritní osy a oblasti podpory:

Popis aktivit v přípravné fázi projektu:
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V přípravné fázi projektu došlo v první řadě k identifikaci projektového námětu, definování projektových partnerů
a vymezení jejich rolí v rámci celého životního cyklu projektu.
Poté byl vypracován investiční záměr projektu, který byl podkladem pro zpracování projektového záměru na
jehož podkladě byl zařazen do předmětného tematického IPRM. Vytvořena byla dokumentace k územnímu řízení
a stavebnímu povolení a zajištěn průběh kompletního stavebního řízení, které bylo završeno vydáním
potřebného povolení ve smyslu stavebního zákona.
Zpracovaná žádost o dotaci byla předložena ke schválení ve volených orgánech města a taktéž byly rozpočtovou
změnou uvolněny finanční prostředky na kompletní přípravu a zahájení realizace projektu.
Naplánována, zahájena a z větší části i ukončena byla výběrová řízení na dodavatele jednotlivých přípravných a
administrativních projektových činností (viz. záložka Výběrová řízení)
Završením této fáze je pak předložení žádosti o přidělení dotace.

Následně budou již pouze dokončeny všechny nezbytné kroky podmiňující přechod do realizační fáze - zahájení
fyzické realizace projektu.

Popis časové realizace aktivit v přípravné fázi projektu:
08/2009 - identifikace projektového námětu
01/2010 - dotační analýza a zpracování investičního záměru
02/2010 - vypracování projektové dokumentace pro územní řízení
01/2012 - zařazení do indikativního seznamu projektů IPRM
05/2013 - 07/2013 - zpracování, schválení a předložení dotační žádosti a všech relevantních příloh
10/2010 - 09/2013 - realizace výběrových řízení (výběr dodavatelů)
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Po dokončení stavebních prací a zajištění kolaudačního souhlasu bude nový skleníkový pavilon zpřístupněn
široké veřejnosti. Předpokládaným termínem slavnostního otevření je červen 2014.
Pro výstavbu nového pavilonu budou využity materiály a konstrukční řešení, která jsou ověřena dosavadní praxí
a nenáročná na údržbu. Z tohoto důvodu nejsou pro dobu udržitelnosti předpokládány větší opravy či
rekonstrukce. Běžná údržba pavilónu leknínů bude realizována stávajícími zaměstnanci Botanické zahrady
Liberec.

Úhrada provozních nákladů a běžných provozních oprav bude hrazena z rozpočtu Botanické zahrady Liberec
naplňovaného zejména provozním příspěvkem zřizovatele - Statutárního města Liberec.

Během fáze udržitelnosti budou pravidelně předkládány monitorovací zprávy o udržitelnosti projektu, zajištěna
povinná publicita projektu. Striktně budou dodržovány závazky plynoucí ze smlouvy o poskytnutí dotace z ROP
NUTS II Severovýchod.

Popis aktivit v provozní fázi projektu a způsob udržení výsledků projektu:

Pro zajištění plynulé realizace projektu, resp. pro včasné zahájení fyzických prací a hladkého průběhu všech
projektových aktivit byly již učiněny níže uvedené kroky.
- Sestavení odborného projektového týmu
- Podpis partnerské smlouvy
- Sestavení analýzy rizik a přijetí veškerých opatření k eliminaci rizika
- Zařazení projektu do indikativního seznamu IPRM
- Zajištění finančních prostředků na předfinancování projektu a vlastní podíl žadatele
- Výběr kvalifikovaných dodavatelů pro jednotlivé projektové aktivity
- Kvalitně zpracovaná projektová dokumentace, včetně detailního výkazu výměr pro výběr kvalitního dodavatele
stavebních prací

Připravenost projektu k realizaci:

V realizační fázi, hned na počátku fyzické realizace projektu bude v místě realizace stavby umístěn velkoplošný
informační panel a tak bude v souladu s pravidly ROP NUTS II SV zajištěna povinná publicita projektu. Stavební
práce na všech objektech budou probíhat v rámci jedné etapy - dojde k výstavbě skleníkového pavilonu obřích
leknínů, realizaci přeložek a přípojek a revitalizaci přilehlé zeleně. Taktéž budou upraveny přilehlé chodníky a
komunikace.
V této fázi bude taktéž zahájeno administrativní řízení projektu vůči poskytovateli dotace (odpovídá
předpokládanému podpisu smlouvy o poskytnutí dotace).
Po ukončení fyzické realizace projektu - stavebních prací bude informační panel nahrazen pamětní deskou,
taktéž bude projekt administrativně ukončen a to předložením závěrečné monitorovací zprávy s žádostí o platbu.

Během této fáze projektu budou předkládány pravidelná hlášení o postupu realizace projektu a žádosti o
proplacení vynaložených prostředků a striktně dodržována pravidla ROP NUTS II Severovýchod.

Popis časové realizace aktivit v realizační fázi projektu:
10/2013 - zahájení fyzické realizace projektu (předání staveniště)
10/2013 - umístění informačního panelu
10/2013 - 05/2014 - realizace stavebních prací
06/2014 - 07/2014 - administrativní ukončení projektu, nahrazení informačního panelu stálou vysvětlující tabulkou

Popis aktivit v realizační fázi projektu:
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V bezprostředním pojetí projekt novostavby skleníkového pavilonu pro obří leknínovité rostliny navazuje na
provedenou výstavbu nynějšího komplexu devíti skleníkových pavilonů a devíti pěstitelských skleníků
provedenou v letech 1995 - 2000. Aby byl zajištěn dokonalý soulad řešení ať již architektonického, tak
provozního, pracoval na návrhu nového pavilonu shodný tým odborníků - Ing. arch. Vaněček a ředitel Botanické
zahrady v Liberci RNDr. Studnička CSc.
V širším pohledu je zcela jasná obsahová vazba a provázanost předmětného projektu s dalšími aktivitami a
projekty identifikovatelná s ohledem na zařazeni do indikativních seznamů projektů IPRM Atraktivní a kvalitní
život v Liberci a s ohledem na konkrétní umístění i na dílčí projekty IPRM Lidové sady.

Vazba na jiné aktivity a projekty:
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4. Personální zajištění projektu

vedoucí odboru strategického rozvoje a dotacíFunkce v rámci organizace:

STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBERECNázev organizace:

Funkce v rámci projektového týmu: vedoucí projektu

MichalJméno:

Příjmení: Vereščák

Pořadí člena týmu: 001

V rámci pracovního zařazení je koordinátorem všech aktivit spojených s dotacemi EU specificky v IPRM Liberec -
Atraktivní a kvalitní život v Liberci i v IPRM Lidové sady. V minulosti působil též jako vedoucí územního odboru
Úřadu Regionální rady Severovýchod.
Vedoucí projektu i u dalších dílčích projektů.

Popis zkušeností s relevantními projekty a aktivitami:

Kontrola funkčnosti projektu.

Zapojení člena při udržitelnosti projektu:

Koordinace realizace projektu. Komunikace v rámci organizační struktury magistrátního úřadu a komunikace s
vedením města, zejména pro potřeby zajištění finančních toků, plnění podmínek dotační smlouvy, vydání
potřebných rozhodnutí, uzavírání obchodních a jiných závazkových vztahů. Zajištění komunikace a koordinace
činností jednotlivých dodavatelů projektových činností.

Zapojení člena při realizaci projektu:

Koordinace přípravy projektu. Komunikace v rámci organizační struktury magistrátního úřadu a komunikace s
vedením města, zejména pro potřeby zajištění finančních toků, vydání potřebných rozhodnutí, uzavírání
obchodních a jiných závazkových vztahů.

Zapojení člena při přípravě projektu:

Titul před jménem: Ing.

Titul za jménem:
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specialista oddělení přípravy a řízení projektůFunkce v rámci organizace:

STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBERECNázev organizace:

Funkce v rámci projektového týmu: finanční manažer

EvaJméno:

Příjmení: Troszoková

Pořadí člena týmu: 002

V rámci pracovního zařazení je specialistkou odboru strategického rozvoje a dotací a podílí se na aktivitách
spojených s financováním projektů z oblasti školství, kultury a sportu prostřednictvím zdrojů EU, zejména pak u
IPRM Lidové sady (tj. u jednotlivých dílčích projektů, které jsou do zmíněného IPRM zařazeny, tedy zejména
Bazén Liberec, Revitalizace městských lázní na galerijní objekt či Centrum aktivního odpočinku).

Popis zkušeností s relevantními projekty a aktivitami:

Zajištění relevantních finančních podkladů pro zpracování monitorovacích zpráv pro zajištění udržitelnosti
projektu.

Zapojení člena při udržitelnosti projektu:

Dohled nad prováděním finančních operací souvisejících s projektem, sledování naplňování rozpočtu, zajištění
plynulého toku financování projektu, příprava podkladů pro zpracování žádostí o platbu.

Zapojení člena při realizaci projektu:

Součinnost při přípravě rozpočtu a finančního plánu projektu.

Zapojení člena při přípravě projektu:

Titul před jménem:

Titul za jménem:

vedoucí oddělení přípravy a řízení projektůFunkce v rámci organizace:

STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBERECNázev organizace:

Funkce v rámci projektového týmu: projektový manažer

MartinJméno:

Příjmení: Čech

Pořadí člena týmu: 003

V rámci pracovního zařazení je koordinátorem všech aktivit spojených s dotacemi EU.

Popis zkušeností s relevantními projekty a aktivitami:

Koordinace monitorování projektu ve fázi udržitelnosti.

Zapojení člena při udržitelnosti projektu:

Koordinace projektových činností v realizační fázi. Organizační zajištění projektového týmu.

Zapojení člena při realizaci projektu:

Koordinace přípravných projektových činností. Organizační zajištění projektového týmu.

Zapojení člena při přípravě projektu:

Titul před jménem: Ing.

Titul za jménem:
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jednatelFunkce v rámci organizace:

EUMONIA, spol. s r.o.Název organizace:

Funkce v rámci projektového týmu: zpravovatel dotační žádosti

MiroslavJméno:

Příjmení: Mach

Pořadí člena týmu: 004

Společnost EUMONIA, spol. s r.o., jejímž je Ing. Mach jednatelem, je zpracovatelem celé řady projektových
žádostí, zejména do Regionálního operačního programu NUTS II Severovýchod. Ze svého působení ve
strukturách Libereckého kraje má bohaté zkušenosti s přípravou projektů pro čerpání prostředků z fondů EU i ze
samotné přípravy ROP SV.
Společnost EUMONIA zpracovala dotační žádost projektů Revitalizace městských lázní na galerijní objekt (IPRM
Lidové sady) a Revitalizace vícefunkčních hřišť při ZŠ Švermova aZŠ Aloisina Výšina (IPRM Liberec - Atraktivní
a kvalitní život v Liberci).

Popis zkušeností s relevantními projekty a aktivitami:

Nezapojen.

Zapojení člena při udržitelnosti projektu:

Nezapojen.

Zapojení člena při realizaci projektu:

Zpracování projektové žádosti o dotaci a její kompletace včetně všech povinných příloh.

Zapojení člena při přípravě projektu:

Titul před jménem: Ing. Mgr.

Titul za jménem:
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jednatelFunkce v rámci organizace:

Union . Arch, spol. s r.o.Název organizace:

Funkce v rámci projektového týmu: projektant

PavelJméno:

Příjmení: Vaněček

Pořadí člena týmu: 005

Společnost Union . Arch, spol. s r.o. má dlouholetou historii a bohaté zkušenosti v projektování staveb
různorodých oblastí - od staveb rodinných domů a sídel přes sakrálních budovy až po sportovní zařízení a areály.
Činnost subjektu je založena na týmové spolupráci.
Více informací viz. webové stránky: http://www.unionarch.cz/cs/
Z pera ruky Ing. arch. Vaněčka pochází architektonické řešení moderních a nadčasových skleníků a expozic,
které byly vybudovány v areálu Botanické zahrady Liberec v letech 1995-2000.

Popis zkušeností s relevantními projekty a aktivitami:

Odpovědnost za funkčnost technického řešení navrženého v projektové dokumentaci min. 5 let od uvedení
stavby do provozu.

Zapojení člena při udržitelnosti projektu:

Zajištění autorského dozoru stavby při realizaci stavebních prací, komunikace se zástupci SML, zhotovitelem a
dodavatelem inženýrské činnosti.

Zapojení člena při realizaci projektu:

Vypracování projektové dokumentace. Komunikace se zástupci SML a ostatními členy týmu.

Zapojení člena při přípravě projektu:

Titul před jménem: Ing.arch.

Titul za jménem:
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Funkce v rámci organizace:

Ing. Hana MyslivcováNázev organizace:

Funkce v rámci projektového týmu: inženýring

HanaJméno:

Příjmení: Myslivcová

Pořadí člena týmu: 006

Ing. Myslivcová má bohaté zkušenosti v oblasti inženýrské činnosti.
Své služby poskytovala například při zakázkách:
- Výstavba areálu firmy VIRGO, s.r.o. (2003-2004)
- Rekonstrukce oplocení, opěrných zdí a schodišť zámku Nový Falkenburk (2008)
- Rekonstrukce prvorepublikové vily v Jaroměři (2012)
- Rekonstrukce Simonovy vily v Liberci (2012-2013)

Popis zkušeností s relevantními projekty a aktivitami:

Nezapojen.

Zapojení člena při udržitelnosti projektu:

Inženýrská činnost při realizaci stavby - technický dozor investora, inženýrská činnost ke kolaudaci. Organizace
kontrolních dnů. Identifikace problémů při realizaci stavebních prací a navrhování možných postupů při jejich
řešení.

Zapojení člena při realizaci projektu:

Inženýrská činnost k absolvování potřebných stavebních řízení (územní souhlas, stavební povolení) a
spolupráce s projektantem při zpracování podkladové dokumentace, spolupráce s projektantem a zadavatelem
při přípravě zadávací dokumentace pro výběr zhotovitele stavby, spolupráce se zadavatelem při vyhodnocení
podaných nabídek na zhotovení stavby.

Zapojení člena při přípravě projektu:

Titul před jménem: Ing.

Titul za jménem:



PRACOVNÍ VERZE ŽÁDOSTI (ROP-IP) - PŘED ODEVZDÁNÍM NUTNO FINÁLNĚ ULOŽIT!!!

Strana 15 z 48Žádost uložena v IS BENEFIT7 - Unikátní klíč: 36AYdP

ředitelFunkce v rámci organizace:

Botanická zahrada LiberecNázev organizace:

Funkce v rámci projektového týmu: zástupce partnera

MiloslavJméno:

Příjmení: Studnička

Pořadí člena týmu: 007

Ředitel Botanické zahrady v Liberci byl iniciátorem a nositelem ideového záměru přestavby skleníkového areálu
do existující podoby. Vystupoval také v roli hlavního diskutéra pro ing. arch. Pavla Vaněčka. Tato rekonstruce
proběhla v letech 1995-2000 a její finanční objem činil bezmála 170 mil. Kč.

Popis zkušeností s relevantními projekty a aktivitami:

Instalace a udržování expozice, zajištění veškerého provozů výstupů projektu.

Zapojení člena při udržitelnosti projektu:

Spolupráce s autorským dozorem a zhotovitelem stavby na zajištění odborných a technických požadavků,
komunikace se zástupci předkladatele projektu - SML.

Zapojení člena při realizaci projektu:

Spolupráce s projektantem na zajištění odborných a technických požadavků pro dispoziční řešení objektu,
komunikace se zástupci předkladatele projektu - SML, spolupráce při přípravě projektu.

Zapojení člena při přípravě projektu:

Titul před jménem: RNDr.

Titul za jménem: CSc.
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CZ00262978DIČ:

STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBERECNázev žadatele:

00262978IČ:

Obec

Počet zaměstnanců:

Plátce DPH: Ano

Právní forma:

Typ podniku:

Typ žadatele:

velký

Obec

Statutární zástupci:

Titul za:Titul před: Bc.

Telefon: 485243102

Jméno:Příjmení: MartinaRosenbergová

Funkce osoby: primátorka

Telefon II.:Fax:

Email: rosenbergova.martina@magistrat.liberec.cz

Vereščák MichalHlavní kontaktní osoba:

Kontaktní osoby:

Titul za:Titul před: Ing.

Telefon: 485243191

Jméno:Příjmení: MichalVereščák

Funkce osoby: vedoucí Odboru strategického 
rozvoje a dotací

Telefon II.:Fax:

Email: verescak.michal@magistrat.liberec.cz

Oficiální adresa:

PSČ:

Obec:

146001 Číslo orientační:

Ulice: nám. Dr. E. Beneše

1Číslo popisné:

Kraj: Liberecký kraj

Liberec

Okres: Liberec

Část obce: Liberec I-Staré Město

Městská část: Liberec (nečleněné město)

WWW:

AnoValidní dle RUIAN:

Žadatel splňuje definici MSP: Ne

Je plátcem DPH ve vztahu k 
aktivitám projektu:

Ne

AnoValidní dle ROS:

5. Žadatel projektu



PRACOVNÍ VERZE ŽÁDOSTI (ROP-IP) - PŘED ODEVZDÁNÍM NUTNO FINÁLNĚ ULOŽIT!!!

Strana 17 z 48Žádost uložena v IS BENEFIT7 - Unikátní klíč: 36AYdP

Adresa pro doručení:

PSČ:

Obec:

146001 Číslo orientační:

Ulice: nám. Dr. E. Beneše

1Číslo popisné:

Kraj: Liberecký kraj

Liberec

Okres: Liberec

Část obce: Liberec I-Staré Město

Městská část: Liberec (nečleněné město)

WWW:

AnoValidní dle RUIAN:
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6. Zkušenosti žadatele

Popis projektu/akce a jeho výstupů:

Celá přístavba výškově i prostorově navazuje na stávající bazénovou halu s padesátimetrovým bazénem. Nový
bazén o délce 25 m, potápěčská věž a další nově vybudovaná zařízení jsou umístěny vpravo od stávajícího
bazénu v návaznosti na sluneční louku a bývalé výstaviště, přičemž bylo zachováno propojení vnitřních prostor
se sluneční loukou. Významnou novinkou je vybudování bezbariérového přístupu do bazénu pro handicapované
občany. Zachováno zůstalo místo vstupu do bazénu a stávající šatny.

Popis zapojení žadatele do přípravy, realizace a provozu projektu/akce:

Předkladatel a realizátor projektu.

Pořadí reference: 003

Název grantu/programu: Regionální operační program NUTS II Severovýchod

Zdroje financování/poskytovatel dotace: Regionální rada regionu soudržnosti Severovýchod

Období realizace projektu/akce (měsíc/rok): 08/2011 - 08/2012

Pořadí reference: 001

Název projektu/akce: ZŠ Lesní - Škola pro Evropu

Jméno (název) žadatele/předkladatele/realizátora: STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC

Celkové výdaje projektu/akce: 27 057 774,00

Období realizace projektu/akce (měsíc/rok): 06/2010 - 10/2010

Zdroje financování/poskytovatel dotace: Regionální rada regionu soudržnosti Severovýchod

Název grantu/programu: Regionální operační program NUTS II Severovýchod

Popis projektu/akce a jeho výstupů:

Popis zapojení žadatele do přípravy, realizace a provozu projektu/akce:

Žadatel v přípravné fázi zajistil veškeré kroky spojené s přípravou investičního záměru (včetně zajištění podílu na
financování projektu) a žádosti o dotaci včetně všech povinných příloh. V realizační fázi zapojení žadatele
sestávalo ze zajištění zadávacích řízení na dodavatele stavby a technický dozor, monitorování průběhu projektu
a splnění povinné publicity. V provozní fázi přebírá žadatel odpovědnost za udržení výsledků projektu.

Pořadí reference: 002

Název projektu/akce: Bazén Liberec

Jméno (název) žadatele/předkladatele/realizátora: STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC

Celkové výdaje projektu/akce: 179 419 595,00

Hlavním cílem projektu bylo rozšíření a zkvalitnění výuky cizích jazyků na ZŠ Lesní. Náplní projektu bylo
vybudování nových učeben, které budou svým prostorovým uspořádáním i technickým vybavením umožňovat
moderní formy výuky. Mimo jiné se počítá s využitím výpočetní a komunikační techniky a připojení k internetu pro
získání, zpracování a prezentaci informací v cizojazyčném prostředí. Podrobnější metodika výuky (tzv. pilotní
projekt) vzniká ve spolupráci s partnerskou ZŠ Husova, která se podílí i na odborné přípravě pedagogů a
vyhodnocování dosažených výsledků.
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Název projektu/akce: Rekonstrukce přístupové komunikace k horskému
hotelu Ještěd a do Sportovního areálu Ještěd

Jméno (název) žadatele/předkladatele/realizátora: STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC

Celkové výdaje projektu/akce: 57 291 831,00

Období realizace projektu/akce (měsíc/rok): 2008-2010

Zdroje financování/poskytovatel dotace: Regionální rada regionu soudržnosti NUTS II 
Severovýchod

Název grantu/programu: ROP NUTS II Severovýchod

Popis projektu/akce a jeho výstupů:

Předmětem projektu byla kompletní rekonstrukce hlavní přístupové komunikace  Výpřež - Ještědka - Ještěd.

Popis zapojení žadatele do přípravy, realizace a provozu projektu/akce:

Předkladatel a realizátor projektu.
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Partner projektu: Botanická zahrada Liberec,příspěvková organizace

00079677IČ:

DIČ:

Příspěvková organizace zřízená územním samosprávným celkemPrávní forma:

NePlátce DPH:

Parter projektu je příspěvkovou organizací Statutárního města Liberec. Spolupráce těchto dvou sujbektů je tedy
velmi úzká a permanentní.

Předchozí spolupráce partnera s žadatelem:

Partner projektu je nositelem ideového záměru na vybudování nového pavilonu obřích leknínů. Již od počátku
spolupracuje s hlavním projektantem a přesně definuje potřeby pro budoucí využití.
V průběhu fyzické realizace projektu bude zejména poskytovat součinnost při koordinaci běžného provozu BZL a
konzultaci případných požadavků ze strany autora, TDI a dodavatele stavebních prací.
Následně se stane provozovatelem výstupů projektu a bude spoluzodpovědný za udržitelnost projektu
(příspěvková organizace předkladatele projektu).

Popis zapojení partnera do jednotlivých fází projektu:

V Botanické zahradě Liberec (BZL) byla v letech 1995-2000 provedena kompletní rekonstrukce skleníkového
areálu do současné podoby ve finančním objemu bezmála 170 mil. Kč. Již v této době zde fungovalo současné
vedení BZL, proto si sebou nese a během realizace tohoto projektu zúročí zkušenosti nejen z běžné činnosti
BZL, ale také z období uvedené přestavby skleníků.

Zkušenosti partnera s obdobnými projekty:

Adresa:

PSČ:

Obec:

63046001 Číslo orientační:

Ulice: Purkyňova

1Číslo popisné:

Kraj: Liberecký kraj

Liberec

Okres: Liberec

Část obce: Liberec I-Staré Město

Městská část: Liberec (nečleněné město)

WWW:

AnoValidní dle RUIAN:

Kontaktní osoby:

Titul za:Titul před: RNDr.

Telefon:

CSc.

485252811

Jméno:Příjmení: MiloslavStudnička

Funkce osoby: ředitel

Telefon II.:Fax:

Email: info@botanyliberec.cz

AnoValidní dle RUIAN:

AnoValidní dle ROS:

7. Partner projektu
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01.08.2009Datum zahájení projektu:

15.07.2014Datum ukončení projektu:

59,50Doba trvání projektu v měsících:

01.10.2013Předpokládané datum zahájení fyzické realizace projektu:

30.05.2014Předpokládané datum ukončení fyzické realizace projektu:

Popis časové realizace:

8. Harmonogram projektu

Přípravná fázeNázev aktivity:

01.08.2009Začátek aktivity:

Konec aktivity: 30.09.2013

Administrativní řízení projektuNázev aktivity:

11.09.2013Začátek aktivity:

Konec aktivity: 15.07.2014

Fyzická realizace projektu - stavební práceNázev aktivity:

01.10.2013Začátek aktivity:

Konec aktivity: 30.05.2014

Povinná publicita projektuNázev aktivity:

01.10.2013Začátek aktivity:

Konec aktivity: 15.07.2014

Ukončení projektuNázev aktivity:

01.06.2014Začátek aktivity:

Konec aktivity: 15.07.2014
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V přípravné fázi projektu došlo k identifikaci potřeby projektového partnerství a vymezení rolí v rámci celého
životního cyklu projektu. Byl vypracován a schválen investiční záměr projektu, spolu se zařazením do
předmětného IPRM. Vytvořena byla dokumentace k územnímu řízení, stavebnímu povolení a zajištěna veškerá
potřebná povolení ve smyslu stavebního zákona.
Rozhodnutí o podání žádosti o dotaci bylo schváleno ve volených orgánech města a taktéž bylo zajištěno
financování projektu
Naplánována, zahájena či ukončena byla výběrová řízení na dodavatele jednotlivých projektových činností (viz.
záložka Výběrová řízení)
Došlo ke zpracování a předložení žádosti o přidělení dotace. V této fázi budou dokončeny všechny nezbytné
kroky podmiňující zahájení fyzické realizace projektu.

V následující fázi fyzické realizace projektu bude v místě realizace stavby umístěn velkoplošný informační panel
a tak bude v souladu s pravidly ROP NUTS II SV zajištěna povinná publicita projektu. Stavební práce na všech
objektech budou probíhat v jedná etapě - dojde k výstavbě skleníkového pavilonu obřích leknínů, realizaci
přeložek a přípojek a revitalizaci přilehlé zeleně. Taktéž budou upraveny přilehlé chodníky a komunikace.
V této fázi bude taktéž zahájeno administrativní řízení projektu vůči poskytovateli dotace (odpovídá
předpokládanému podpisu smlouvy o poskytnutí dotace).
Po ukončení fyzické realizace projektu - stavebních prací bude informační panel nahrazen pamětní deskou,
taktéž bude projekt administrativně ukončen a to předložením závěrečné monitorovací zprávy s žádostí o platbu.
Následovat bude období udržitelnosti projektu, kdy již budou moci výstupy projektu využívat nejen definované
cílové skupiny, ale i široká veřejnost.

Během celého životního cyklu projektu budou dodržována pravidla ROP NUTS II Severovýchod.
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9. Podpora de-minimis
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10. Další podpory ve vztahu k projektu
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11. Hodnoty indikátorů

07.42.70 Počet zapojených partnerů 0,00 1,00 1,00 Počet 15.07.2014

65.01.00 Plocha regenerovaného a 
revitalizovaného území celkem

0,00 0,02 0,02 ha 15.07.2014

Kód Název indikátoru Výchozí
hodnota

Plánovaná
hodnota

Rozdíl Měrná
jednotka

Předpokládané
datum plnění:
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12. Udržitelný rozvoj

Kvantifikovatelná environmentální kritéria:

Nekvantifikovatelná environmentální kritéria:
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01.04.
08

IČ pro kolaudaci 1 7 900,00 7 900,00 0,00 0,07

02.03.
01

Administrace projektu 1 80 000,00 80 000,00 0,00 0,67

02.03 Nákup služeb 125 000,00 0,00 1,04

02.02 Finanční výdaje 0 0,00 0,00 0,00 0

02.01 Výdaje na dodržení pravidel 
publicity

1 8 000,00 8 000,00 0,00 0,07

02 Vedlejší výdaje (do 5 % CZV) 160 930,00 0,00 1,34

01.10 Rezerva na vícepráce 0 0,00 0,00 0,00 0

01.09 DPH (pokud příjemce nemá
nárok na odpočet DPH na
vstupu)

1 2 049 341,59 2 049 341,59 0,00 17,12

01.08 Dlouhodobý nehmotný 
majetek

0 0,00 0,00 0,00 0

01.07 Pořízení strojů a zařízení 0 0,00 0,00 0,00 0

01.06 Základní vybavení 1 251 872,00 251 872,00 0,00 2,1

01.05 Technická zařízení 0 0,00 0,00 0,00 0

01.04.
07

TDI 1 52 000,00 52 000,00 0,00 0,43

01 Hlavní výdaje 11 808 111,07 0,00 98,66

01.01 Nákup služeb  (proj.
dokumentace do 5 % CZV u
stav. projektů a do 2% u
ostatních projektů)

465 000,00 0,00 3,89

01.01.
01

Projektová žádost 1 77 000,00 77 000,00 0,00 0,64

01.01.
02

Projektové práce a zajištění
stavební dokumentace

1 348 000,00 348 000,00 0,00 2,91

01.01.
03

IČ pro zajištění ÚS, SP 1 40 000,00 40 000,00 0,00 0,33

01.02 Nákup staveb 0 0,00 0,00 0,00 0

01.03 Nákup pozemků (do 10%
CZV)

0 0,00 0,00 0,00 0

01.04.
01

Objekt skleník 1 7 884 300,26 7 884 300,26 0,00 65,87

01.04.
02

Příprava území 1 28 120,00 28 120,00 0,00 0,23

01.04.
03

Přeložky a přípojky 1 642 207,22 642 207,22 0,00 5,37

01.04.
04

Komunikace a zpevněné
plochy

1 108 870,00 108 870,00 0,00 0,91

01.04.
05

Vedlejší rozpočtové náklady 1 270 000,00 270 000,00 0,00 2,26

01.04.
06

Autorský dozor 1 48 500,00 48 500,00 0,00 0,41

01.04 Stavební a technologická část
stavby

9 041 897,48 0,00 75,54

Kód Název výdaje
Počet
kusů Cena kusu Výdaj celkem

Z toho
neinvestiční Jednotka Procento

13. Rozpočet projektu
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02.03.
02

Zajištění výběrových řízení 1 45 000,00 45 000,00 0,00 0,38

02.04 DPH (pokud příjemce nemá
nárok na odpočet DPH na
vstupu)

1 27 930,00 27 930,00 0,00 0,23

03 Způsobilé výdaje celkem 11 969 041,07 0,00 100

03.01 Z toho neinvestiční náklady 0 0,00 0,00 0,00 0

04 Nezpůsobilé výdaje celkem 0 0,00 0,00 0,00 0

05 Celkové výdaje projektu 11 969 041,07 0,00 100
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14. Přehled financování projektu

10 173 684,90- Dotace z rozpočtu RR

- z toho EU 10 173 684,90

Dotace projektu

- Vlastní zdroje

- Přímé výnosy

- Ostatní zdroje

0,00Žadatel

Způsobilé výdaje bez příjmů (finanční
mezera)

Vlastní podíl žadatele

- Veřejné prostředky

11 969 041,07

1 795 356,17 15,00

Celkové výdaje projektu

Náklady projektu v Kč Procenta z celkových nákladů

Jiné peněžní příjmy projektu

Celkové způsobilé neinvestiční výdaje

Celkové způsobilé investiční výdaje

11 969 041,07

11 969 041,07

0,00

0,00

- Soukromé prostředky 0,00 0,00

- Úvěry bank

85,00

85,00

Příjmy projektu dle článku 55 0,00

Křížové financování

Celkové způsobilé výdaje 11 969 041,07
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15. Finanční plán

01Pořadí žádosti o platbu:

4 227 055,80Předpokládaná požadovaná částka k proplacení dotace RR (Kč):

31.01.2014Datum předložení žádosti o platbu:

0,00Z toho neinvestiční (Kč):

4 227 055,80Z toho investiční (Kč):

02Pořadí žádosti o platbu:

5 946 629,10Předpokládaná požadovaná částka k proplacení dotace RR (Kč):

15.07.2014Datum předložení žádosti o platbu:

0,00Z toho neinvestiční (Kč):

5 946 629,10Z toho investiční (Kč):
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16. Prioritní téma

01Číslo typu území:

MěstoNázev typu území:

Nevztahuje seNázev hospodářské činnosti:

00Číslo hospodářské činnosti:

Integrované projekty pro obnovu měst a venkovaNázev prioritního téma:

61

Prostředky z EU v Kč: 10 173 684,90

Číslo prioritního téma:
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17. Výběrová řízení

Vybráno: Ano

001Pořadové číslo VŘ:

SlužbyDruh VŘ podle předmětu:

13.08.2010Předpokládané/skutečné datum zahájení VŘ:

13.09.2010Předpokládané/skutečné datum ukončení VŘ:

Popis:

Výběrové řízení s více dodavateli: Ne

Pavilon leknínů - projektová dokumentace, autorský dozorNázev VŘ:

veřejný zadavatelSpecifikace druhu zadavatele:

Výběrové řízeníVyplňované údaje k:

Veřejná zakázka malého rozsahu (VZMR)VŘ dle výše předpokládané hodnoty:

Výběrové řízení ukončenoStav VŘ:

Zakázka malého rozsahu 2. kategorieDruh výběrového/zadávacího řízení:

396 500,00Nasmlouvaná cena v Kč bez DPH:

NeJe VŘ evidováno v ISVZ:

396 500,00Předpokládaná hodnota v Kč bez DPH:

13.09.2010Datum podpisu smlouvy o dílo:

UNION . ARCH spol. s r.o. 41328639 396 500,00

Společnost s ručením omezeným

Dodavatel(é) výběrového řízení:

Název dodavatele/
Adresa dodavatele(pouze pro nevalidovaného 
dodavatele)

IČ nebo RČ/
DIČ

Nasmlouvaná
cena v Kč bez
DPH/
Právní forma

Skutečná cena
VŘ po podpisu
dodatku v Kč
bez DPH
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Vybráno: Ano

002Pořadové číslo VŘ:

SlužbyDruh VŘ podle předmětu:

13.10.2010Předpokládané/skutečné datum zahájení VŘ:

13.10.2010Předpokládané/skutečné datum ukončení VŘ:

Popis:

Výběrové řízení s více dodavateli: Ne

Pavilon leknínů - inženýrská činnostNázev VŘ:

veřejný zadavatelSpecifikace druhu zadavatele:

Výběrové řízeníVyplňované údaje k:

Veřejná zakázka malého rozsahu (VZMR)VŘ dle výše předpokládané hodnoty:

Výběrové řízení ukončenoStav VŘ:

Zakázka malého rozsahu 1. kategorieDruh výběrového/zadávacího řízení:

99 900,00Nasmlouvaná cena v Kč bez DPH:

NeJe VŘ evidováno v ISVZ:

99 900,00Předpokládaná hodnota v Kč bez DPH:

13.10.2010Datum podpisu smlouvy o dílo:

Ing. Hana Myslivcová 86713922 99 900,00

Podnikající fyzická osoba tuzemská

Dodavatel(é) výběrového řízení:

Název dodavatele/
Adresa dodavatele(pouze pro nevalidovaného 
dodavatele)

IČ nebo RČ/
DIČ

Nasmlouvaná
cena v Kč bez
DPH/
Právní forma

Skutečná cena
VŘ po podpisu
dodatku v Kč
bez DPH
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Vybráno: Ano

003Pořadové číslo VŘ:

SlužbyDruh VŘ podle předmětu:

09.11.2012Předpokládané/skutečné datum zahájení VŘ:

09.11.2012Předpokládané/skutečné datum ukončení VŘ:

Popis:

Výběrové řízení s více dodavateli: Ne

Pavilon leknínů - dokumentace provedení stavbyNázev VŘ:

veřejný zadavatelSpecifikace druhu zadavatele:

Výběrové řízeníVyplňované údaje k:

Veřejná zakázka malého rozsahu (VZMR)VŘ dle výše předpokládané hodnoty:

Výběrové řízení ukončenoStav VŘ:

Zakázka malého rozsahu 1. kategorieDruh výběrového/zadávacího řízení:

79 500,00Nasmlouvaná cena v Kč bez DPH:

NeJe VŘ evidováno v ISVZ:

79 500,00Předpokládaná hodnota v Kč bez DPH:

09.11.2012Datum podpisu smlouvy o dílo:

UNION . ARCH spol. s r.o. 41328639 79 500,00

Společnost s ručením omezeným

Dodavatel(é) výběrového řízení:

Název dodavatele/
Adresa dodavatele(pouze pro nevalidovaného 
dodavatele)

IČ nebo RČ/
DIČ

Nasmlouvaná
cena v Kč bez
DPH/
Právní forma

Skutečná cena
VŘ po podpisu
dodatku v Kč
bez DPH
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Vybráno: Ano

004Pořadové číslo VŘ:

SlužbyDruh VŘ podle předmětu:

30.04.2013Předpokládané/skutečné datum zahájení VŘ:

09.05.2013Předpokládané/skutečné datum ukončení VŘ:

Popis:

Výběrové řízení s více dodavateli: Ne

Pavilon leknínů - projektová žádostNázev VŘ:

veřejný zadavatelSpecifikace druhu zadavatele:

Výběrové řízeníVyplňované údaje k:

Veřejná zakázka malého rozsahu (VZMR)VŘ dle výše předpokládané hodnoty:

Výběrové řízení ukončenoStav VŘ:

Zakázka malého rozsahu 1. kategorieDruh výběrového/zadávacího řízení:

77 000,00Nasmlouvaná cena v Kč bez DPH:

NeJe VŘ evidováno v ISVZ:

77 000,00Předpokládaná hodnota v Kč bez DPH:

09.05.2013Datum podpisu smlouvy o dílo:

EUMONIA, spol. s r.o. 28688325 77 000,00

Společnost s ručením omezeným

Dodavatel(é) výběrového řízení:

Název dodavatele/
Adresa dodavatele(pouze pro nevalidovaného 
dodavatele)

IČ nebo RČ/
DIČ

Nasmlouvaná
cena v Kč bez
DPH/
Právní forma

Skutečná cena
VŘ po podpisu
dodatku v Kč
bez DPH
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Vybráno: Ano

005Pořadové číslo VŘ:

SlužbyDruh VŘ podle předmětu:

01.09.2013Předpokládané/skutečné datum zahájení VŘ:

10.09.2013Předpokládané/skutečné datum ukončení VŘ:

Popis:

Výběrové řízení s více dodavateli: Ne

Pavilon leknínů - administrace projektuNázev VŘ:

veřejný zadavatelSpecifikace druhu zadavatele:

Výběrové řízeníVyplňované údaje k:

Veřejná zakázka malého rozsahu (VZMR)VŘ dle výše předpokládané hodnoty:

Výběrové řízení plánovánoStav VŘ:

Zakázka malého rozsahu 1. kategorieDruh výběrového/zadávacího řízení:

NeJe VŘ evidováno v ISVZ:

80 000,00Předpokládaná hodnota v Kč bez DPH:

Datum podpisu smlouvy o dílo:
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Vybráno: Ano

006Pořadové číslo VŘ:

Stavební práceDruh VŘ podle předmětu:

15.06.2013Předpokládané/skutečné datum zahájení VŘ:

30.09.2013Předpokládané/skutečné datum ukončení VŘ:

Popis:

Výběrové řízení s více dodavateli: Ne

Pavilon leknínů - stavební práceNázev VŘ:

veřejný zadavatelSpecifikace druhu zadavatele:

Výběrové řízeníVyplňované údaje k:

PodlimitníVŘ dle výše předpokládané hodnoty:

Výběrové řízení plánovánoStav VŘ:

Zjednodušené podlimitní řízení (§38)Druh výběrového/zadávacího řízení:

NeJe VŘ evidováno v ISVZ:

9 200 000,00Předpokládaná hodnota v Kč bez DPH:

Datum podpisu smlouvy o dílo:
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Vybráno: Ano

007Pořadové číslo VŘ:

SlužbyDruh VŘ podle předmětu:

20.07.2011Předpokládané/skutečné datum zahájení VŘ:

30.11.2011Předpokládané/skutečné datum ukončení VŘ:

Popis:

Výběrové řízení s více dodavateli: Ne

Odborné a organizační zajištění zadávání veřejných zakázek
v rámci Integrovaného plánu rozvoje města Liberec -
Atraktivní a kvalitní život v Liberci

Název VŘ:

veřejný zadavatelSpecifikace druhu zadavatele:

Rámcová smlouvaVyplňované údaje k:

Veřejná zakázka malého rozsahu (VZMR)VŘ dle výše předpokládané hodnoty:

Výběrové řízení ukončenoStav VŘ:

Druh výběrového/zadávacího řízení:

Rámcová mandátní smlouva na odborné a organizační
zajištění zadávání veřejných zakázek

Název RS:

795 000,00Celková částka RS v Kč bez DPH:

NeJe VŘ evidováno v ISVZ:

30.11.2011Datum podpisu smlouvy o dílo:

Pergl Robert, Mgr., advokát 14767643

Podnikající fyzická osoba tuzemská

Dodavatel(é) výběrového řízení:

Název dodavatele/
Adresa dodavatele(pouze pro nevalidovaného 
dodavatele)

IČ nebo RČ/
DIČ

Nasmlouvaná
cena v Kč bez
DPH/
Právní forma

Skutečná cena
VŘ po podpisu
dodatku v Kč
bez DPH
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Vliv projektu na rovné příležitosti je neutrální. Výstupy projektu budou určeny všem občanům bez rozdílu věku,
pohlaví, vyznání, národnosti nebo sociálního postavení či jiných odlišujících znaků. Navíc je Botanická zahrada v
Liberci koncipována tak, aby umožnila návštěvu i občanům s pohybovými obtížemi a na vozíku - v místech
pohybu návštěvníků je vybudován bezbariérový přístup.

Doložte, že projekt nemá negativní vliv na rovné příležitosti:

Projekt navazuje na tradiční formu volnočasových aktivit ve Statutárním městě Liberec. Je nositelem moderních
forem vzdělávání a životního stylu a zároveň vyvolává edukativní působení na  předškolní a školní mládež i
dospělé a vykazuje tedy všechny rysy potřebnosti pro udržitelný rozvoj města a regionu.

Doložte, že projekt nemá negativní vliv na udržitelný rozvoj:

18. Horizontální témata
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19. Rovné příležitosti
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Velkoplošné reklamní panely (billboardy)Způsob zajištění publicity:

V průběhu fyzické realizace projektu bude v místě stavebních prací na dobře viditelném místě instalován
velkoplošný informační panel, který bude plně respektovat pravidla publicity ROP NUTS II Severovýchod.

Konkrétní opatření pro zajištění publicity:

Pamětní desky (vysvětlující tabulky)Způsob zajištění publicity:

V souladu s metodikou Regionálního operačního programu NUTS II Severovýchod bude informační panel v
provozní fázi nahrazen stálou vysvětlující tabulkou. Prostřednictvím této pamětní desky bude široká veřejnost
informována o způsobu financování projektu.

Konkrétní opatření pro zajištění publicity:

20. Publicita
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21. Přílohy projektu
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Ukončení projektu

Povinná publicita projektu

Fyzická realizace projektu - stavební 
práce

Administrativní řízení projektu

Přípravná fáze

Datum žádosti o platbu:

Zahájení a ukončení projektu:

Fyz. zahájení a ukončení projektu:

I. II. III. IV. V. VI. VII. VIII. IX. X. XI. XII.

2011

Ukončení projektu

Povinná publicita projektu

Fyzická realizace projektu - stavební 
práce

Administrativní řízení projektu

Přípravná fáze

Datum žádosti o platbu:

2010

Zahájení a ukončení projektu:

Fyz. zahájení a ukončení projektu:

I. II. III. IV. V. VI. VII. VIII. IX. X. XI. XII.

Ukončení projektu

Povinná publicita projektu

Fyzická realizace projektu - stavební 
práce

Administrativní řízení projektu

Přípravná fáze

Datum žádosti o platbu:

Fyz. zahájení a ukončení projektu:

Zahájení a ukončení projektu: 01.08

I. II. III. IV. V. VI. VII. VIII. IX. X. XI. XII.

2009

HARMONOGRAM PROJEKTU

Datum zahájení a ukončení projektu:

Datum fyzického zahájení a fyzického ukončení projektu:

01.08.2009 15.07.2014

01.10.2013 30.05.2014
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Ukončení projektu

Fyzická realizace projektu - stavební 
práce

Administrativní řízení projektu

Přípravná fáze

Datum žádosti o platbu: 31.01 15.07

Povinná publicita projektu

Fyz. zahájení a ukončení projektu: 30.05

Zahájení a ukončení projektu: 15.07

I. II. III. IV. V. VI. VII. VIII. IX. X. XI. XII.

2014

Ukončení projektu

Povinná publicita projektu

Fyzická realizace projektu - stavební 
práce

Administrativní řízení projektu

Přípravná fáze

Datum žádosti o platbu:

Zahájení a ukončení projektu:

I. II. III. IV. V. VI. VII. VIII. IX. X. XI. XII.

2013

Fyz. zahájení a ukončení projektu: 01.10

Ukončení projektu

Povinná publicita projektu

Fyzická realizace projektu - stavební 
práce

Administrativní řízení projektu

Přípravná fáze

Datum žádosti o platbu:

Fyz. zahájení a ukončení projektu:

Zahájení a ukončení projektu:

I. II. III. IV. V. VI. VII. VIII. IX. X. XI. XII.

2012
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ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ

Ke dni podání žádosti mám vypořádané veškeré splatné závazky vůči orgánům státní správy a samosprávy
(zejména nemám žádné nedoplatky na zdravotním a sociálním pojištění a nejsem v prodlení s plněním svých
daňových povinností - posečkání s úhradou závazků nebo dohoda o úhradě závazků a její řádné plnění se
považují za vypořádané závazky).

Ke dni podání žádosti není žadatel v úpadku, není proti němu vedeno insolvenční řízení nebo nebyl insolvenční
návrh zamítnut pro nedostatek majetku podle zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení
(insolvenční zákon), v platném znění; žadatel není ke dni podání žádosti v likvidaci ani mu není známa
skutečnost, že by měl vstoupit do likvidace; není proti němu není veden výkon rozhodnutí.

Já jsem se nedopustil/a, resp. můj statutární orgán či člen statutárního orgánu, trestného činu zpronevěry,
trestného činu úplatkářství nebo trestného činu účasti na zločinném spolčení (účasti na organizované zločinecké
skupině).

Já, resp. můj statutární orgán či člen statutárního orgánu, nebyl pravomocně odsouzen za trestný čin, jehož
skutková podstata souvisela s předmětem mé činnosti.

Jsem se nedopustil jednání závažným způsobem odporujícího profesní etice.

Na úhradu způsobilých výdajů projektu není poskytnuta podpora z jiného finančního nástroje Společenství a
pokud projekt zakládá veřejnou podporu či je financován v režimu de minimis také z jiných národních zdrojů
včetně zdrojů územních samospráv.

Mám zajištěny finanční prostředky na plynulé financování realizace projektu.

Na nákup pozemku nebo stavby (jsou-li zařazeny do rozpočtu projektu) nebyla v posledních pěti letech před
registrací žádosti o poskytnutí dotace poskytnuta podpora z veřejných zdrojů a že jsem tento pozemek či stavbu
v posledních pěti letech před registrací žádosti o poskytnutí dotace nevlastnil.

Předložený projekt je v souladu s příslušnou legislativou České republiky a Evropské unie v oblastech ochrany
hospodářské soutěže, zadávání veřejných zakázek, ochrany a zlepšování životního prostředí a odstraňování
nerovností a podpory rovnoprávnosti mezi muži a ženami.

Veškeré údaje uvedené v žádosti a v jejích přílohách jsou pravdivé, úplné a nezkreslené a žadatel si je vědom
právních následků v případě nepravdivého prohlášení, včetně případné trestněprávní odpovědnosti podle zákona
č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, ve znění pozdějších předpisů.

Souhlasím s využíváním údajů v informačních systémech pro účely administrace projektu podle zákona č.
101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
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Jméno a příjmení osoby oprávněné jednat jménem
žadatele

Místo a datum

Podpis a razítko
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SMLOUVA O PARTNERSTVÍ BEZ FINANČNÍ SPOLUÚČASTI 

Článek I. 

Smluvní strany 

STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC 

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

IČ: 00262978 

Zastupuje: Bc. Martina Rosenbergová, primátorka  

dále jen „Příjemce“ 

 

a 

 

Botanická zahrada Liberec,příspěvková organizace 

Sídlo: Purkyňova 630/1, 460 01 Liberec 1 

IČ: 00079677 

Zastupuje: RNDr. Miloslav Studnička, CSc., ředitel 

Dále jen „Partner“ 

 

uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto Smlouvu o partnerství  
(dále jen „Smlouva“): 

 

Článek II. 

Předmět a účel Smlouvy 

1. Tuto Smlouvu uzavírají smluvní strany za účelem úpravy vzájemných práv a povinností v průběhu 

přípravné, realizační a provozní etapy projektu „Pavilon leknínů Botanické zahrady Liberec“ (dále jen 

Projekt). 

2. Náplň projektu je koncipována tak, aby umožnil jeho předložení a spolufinancování z Regionálního 

operačního programu NUTS II Severovýchod (dále jen ROP SV), oblast podpory 2.1. Rozvoj 

regionálních center. Projekt je zařazen do indikativního seznamu v rámci IPRM. 

3. Partnerství smluvních stran v rámci projektu spočívá na těchto základních principech: 

• Provozování a udržování výstupů projektu Partnerem minimálně po dobu udržitelnosti 

projektu 

Případné specifické postupy, které mohou být odlišné od těchto základních principů, jsou popsány 

v dalších ustanoveních Smlouvy. 

4. Příjemce a Partner se zavazují v rámci všech fází Projektu postupovat dle této Smlouvy, smlouvy o 

poskytnutí dotace na projekt a příslušné dokumentace ROP SV, zejména Prováděcího dokumentu 

ROP SV, Příručky pro žadatele a příjemce ROP SV a jejích příloh (dále jen „PPŽP“). 
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Článek III. 

Práva a povinnosti smluvních stran 

1. Příjemce a Partner se dohodli na níže uvedených právech a povinnostech souvisejících s realizací 

Projektu v návaznosti na ustanovení článku II. odst. 3. 

2. Příjemce se zavazuje:  

• zajistit projektovou přípravu a stavební povolení,  

• zajistit zpracování a předložení žádosti o dotaci na Projekt včetně povinných příloh, 

• zajistit veškeré povinnosti stanovené pro realizaci výstupů projektu legislativními 

předpisy (TDI, koordinace BOZP apod.), 

• zajistit administrativní řízení Projektu, 

• zajistit plnění všech parametrů a požadavků stanovených v projektové žádosti a 

metodice ROP SV (publicita, indikátory, horizontální témata, uchování dokumentace), 

• zapojit Partnera do projektového týmu v rámci přípravy, realizace a udržitelnosti 

Projektu, 

• respektovat požadavky Partnera v rámci  projektové přípravy Projektu, 

• předložit Partnerovi zpracovanou žádost o dotaci k odsouhlasení, 

• financovat nezpůsobilé výdaje projektu, které vzniknou: 

� na základě výhradního požadavku Příjemce při přípravě a realizaci Projektu, 

� rozhodnutím poskytovatele dotace o vyřazení ze způsobilých výdajů, přičemž 

půjde o součást aktivit zařazených do projektu na základě výhradního požadavku 

Příjemce, 

� v souvislosti s vícepracemi v návaznosti na nezpůsobilé výdaje v předchozích 

dvou odrážkách, 

• zajistit na podkladě podrobného položkového rozpočtu projektu zpracování a aktualizaci 

Přehledu aktivit zařazených do Projektu na základě výhradních požadavků Příjemce a 

s nimi souvisejících víceprací, 

• projednat s Partnerem veškeré změny Projektu, 

• informovat Partnera o doručení Smlouvy o poskytnutí dotace k Projektu a o 

předpokládaném datu jejího podpisu Příjemcem, 

• poskytovat Partnerovi požadované dokumenty ve vztahu k přípravě a realizaci Projektu. 

3. Partner  se zavazuje: 

• spolupracovat při obsahovém vymezení náplně Projektu a poskytnout veškerou 

potřebnou součinnost, zejména při projekčních pracích, získání stavebních povolení, 

přípravě žádosti o dotaci, realizaci a udržitelnosti Projektu, 

• uzavřít před ukončením realizace projektu s Příjemcem smlouvu o provozování výstupů 

projektu, zahájit provozní fázi projektu nejpozději v den následující po dni ukončení 

realizace Projektu na základě protokolárního předání výstupů Projektu Příjemcem a 

provozovat je bez nároků na finanční účast Příjemce minimálně po dobu udržitelnosti 

Projektu, 

• zajistit naplnění a udržení indikátorů ve fázi udržitelnosti Projektu, 

• spolupracovat s Příjemcem nebo jeho zástupci při zpracování monitorovacích zpráv o 

udržitelnosti Projektu a při veškerých kontrolách Projektu, ve kterých bude Příjemce 

kontrolovanou osobou. Partner především v dostatečném předstihu zajistí veškeré 

nutné podklady definované Příjemcem a bude poskytovat veškerou součinnost pro 

udržení výsledků Projektu a dotace, 
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• po celou dobu provozování výstupů Projektu dodržovat politiky Evropských společenství, 

pravidla hospodářské soutěže, platné předpisy upravující veřejnou podporu, principy 

ochrany životního prostředí a prosazování rovných příležitostí a legislativní požadavky 

platné v ČR a EU, 

• bezodkladně informovat Příjemce o všech provedených kontrolách vyplývajících z účasti 

na Projektu, o všech případných navržených nápravných opatřeních, která budou 

výsledkem těchto kontrol a o jejich splnění, 

• neprodleně Příjemce informovat o veškerých změnách, které u něho nastaly ve vztahu k  

Projektu nebo změnách souvisejících s činnostmi, které realizuje dle této Smlouvy, 

případně smluv mezi smluvními stranami navazujících na tuto Smlouvu uzavřených 

v souvislosti s realizací Projektu, 

• nevystupovat jako dodavatel poskytující Příjemci dodávky, služby, nebo stavební práce 

v souvislosti s přípravou a realizací Projektu, 

• v případě odstoupení Partnera od této smlouvy uhradit Příjemci finanční částku 

odpovídající výdajům vynaloženým Příjemcem v souvislosti s Projektem, a to nejpozději 

do 15 dnů od prokazatelného doručení této částky Partnerovi. 

4. Smluvní strany jsou povinny jednat způsobem, který neohrožuje realizaci Projektu a zájmy smluvních 

stran. 

5. Smluvní strany jsou povinny zdržet se jakékoliv činnosti, jež by mohla znemožnit nebo ztížit dosažení 

účelu této Smlouvy. 

6. Smluvní strany jsou povinny vzájemně se informovat o skutečnostech rozhodných pro plnění této 

Smlouvy, a to bez zbytečného odkladu. 

7. Smluvní strany jsou povinny jednat při realizaci Projektu eticky, korektně, transparentně a v souladu 

s dobrými mravy. 

Článek V. 

Odpovědnost za škodu 

1. Smluvní strana odpovídá za škodu vzniklou ostatním účastníkům této Smlouvy i třetím osobám, 

která vznikne porušením jeho povinností vyplývajících z této Smlouvy, jakož i z obecných ustanovení 

právních předpisů. 

Článek VI 

Majetkoprávní vztahy 

1. V průběhu udržitelnosti projektu bude Partner na svůj náklad pečovat o majetek získaný Projektem 

s péčí řádného hospodáře a především zajistí veškeré opravy a údržbu tohoto majetku a zajistí, aby 

tento majetek byl po dobu udržitelnosti Projektu řádně pojištěn. 

Článek VII. 

Ostatní ustanovení 

1. Smlouva se uzavírá na dobu určitou, a to do doby uplynutí udržitelnosti Projektu. Tím však není 

omezena platnost smlouvy o provozování výstupů projektu dle článku III., odst. 3. 
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2. Smluvní strany se dohodly na tom, že účinnost této smlouvy končí v případě, že Příjemce nepodá 

Projekt, nebo nebude řídícím orgánem poskytnuta dotace z ROP na Projekt, nebo Příjemce od 

projektu odstoupí před podáním první žádosti o platbu dotace. 

3. Partner může tuto smlouvy vypovědět pouze do okamžiku podpisu Smlouvy o poskytnutí dotace na 

Projekt Příjemcem. Nárok Příjemce na náhradu takto vzniklé škody zůstává nedotčen. 

4. Jakékoliv změny Smlouvy lze provádět pouze na základě dohody smluvních stran formou písemných 

dodatků podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran. 

5. Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu smluvních stran. 

6. Vztahy smluvních stran Smlouvou blíže neupravené se řídí zákonem č. 40/1964 Sb., občanským 

zákoníkem, ve znění pozdějších předpisů, a dalšími obecně závaznými právními předpisy České 

republiky. 

7. Smlouva je vyhotovena ve třech vyhotoveních, z nichž Příjemce obdrží dvě a Partner jedno 

vyhotovení.  

8. Smluvní strany souhlasí, že tato smlouva může být zveřejněna na webových stránkách Statutárního 

města Liberec (www.liberec.cz), s výjimkou osobních údajů fyzických osob uvedených v této 

smlouvě. 

9. Smluvní strany prohlašují, že Smlouva byla sepsána na základě jejich pravé a svobodné vůle, nikoliv 

v tísni ani za jinak nápadně nevýhodných podmínek. 

 

 

 

 

 

Příjemce 

V Liberci dne       
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V Liberci dne       

 

STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC 

Bc. Martina Rosenbergová 

primátorka 

 

Botanická zahrada Liberec,příspěvková organizace 

RNDr. Miloslav Studnička, CSc. 

ředitel 

 

 


