
S T A T U T Á R N Í   M Ě S T O 

L I B E R E C  

 

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

Bod pořadu jednání:       

Návrh na čerpání Fondu pro financování rozvoje kulturních příspěvkových organizací   

 

Zpracoval: Petra Tomínová, pověřená zastupováním funkce vedoucího 
oddělení technické správy školských a kulturních zaříze-
ní      

odbor, oddělení: odbor školství a kultury, oddělení technické správy školských a kul-
turních zařízení 

telefon: 48 524 3425 

Schválil: vedoucí oddělení Petra Tomínová, pověřená zastupováním funkce vedoucího 
oddělení technické správy školských a kulturních zaříze-
ní      

 vedoucí odboru Mgr. Pavel Kalous, vedoucí odboru školství a kultury  

Projednáno: 12. RM dne 18. 6. 2013 

Poznámka:       

Předkládá: 
 

Bc. Martina Rosenbergová, v.r. 

primátorka Statutárního města Liberec 
Kamil Jan Svoboda, v.r. náměstek primátorky   

   

Návrh usnesení 

Zastupitelstvo města po projednání       

s c h v a l u j e     
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návrh na čerpání Fondu pro financování rozvoje kulturních příspěvkových organizací ve výši 
4.820.881,- Kč na akce : „Záchranná stanice pro handicapované živočichy v Liberci“ - kofi-
nancování projektu dotovaného ze OPŽP ČR a „Rekonstrukce nákladních výtahů v DFXŠ“ 
 
a  u k l á d á  
 
Kamilu Janu Svobodovi, náměstkovi primátorky, 
 
zajistit převod finančních prostředků pro ZOO Liberec a vypsání podlimitní veřejné zakázky 
na rekonstrukci nákladních výtahů v DFXŠ Liberec 
 

 

 

 

 

          T: neprodleně 
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                                                 Důvodová zpráva  
 
 
ad 1. Na základě usnesení rady města č. 431/2010 z 15. 6. 2010 (v příloze) a žádosti ředitele 
ZOO Liberec MVDr. Davidla, žádáme o poskytnutí částky 1 869 391,- Kč a 451.490,- Kč na 
kofinancování projektu dotovaného z OPŽP ČR -  „Záchranná stanice pro handicapované 
živočichy v Liberci“ z Fondu pro financování rozvoje kulturních příspěvkových organizací. 
Požadavek je v souladu se Základními pravidly pro využití Fondu pro financování rozvoje 
kulturních příspěvkových organizací zřízených Statutárním městem Liberec. 
 
V rámci projektu „Záchranná stanice pro handicapované živočichy v Liberci“ se počítá s 
rozšířením a výstavbou areálu, včetně zkvalitnění péče o živočichy, v Centru pro zvířata 
v nouzi při ZOO Liberec (výstavba hospodářského objektu včetně zimoviště pro různé druhy 
živočichů a zázemí pro exoty, izolační voliéra, 2 řady voliér pro ptáky, 1 řada voliér pro sav-
ce, oplocenka pro srnky a pro vodní ptáky, rozlétávací voliéra, oplocení a sadové úpravy, 
venkovní rozvody sítí a kanalizace). Součástí projektu je také pořízení automobilu pro údržbu 
areálu. Projekt byl rozpočtován do celkové výše 24.147.645,- Kč na období 3 let (2011-2013), 
přičemž 90% nákladů je hrazeno z Evropských fondů a 10% z vlastních zdrojů.  
Spolufinancování je rozloženo následovně: 
rok 2011  93.884,- Kč 
rok 2012        1.869.391,- Kč 
rok 2013                   451.490,- Kč 
--------------------------------------------- 
Celkem                  2.414.765,- Kč 
 
Dle vyjádření MVDr. Davida Nejedla většinu těchto finančních prostředků již musela ZOO 
Liberec uhradit dodavateli stavby Stanice pro handicapované živočichy, financované z větší 
části z fondu OPŽP, což zhoršilo ekonomickou situaci organizace, která je v současné chvíli 
kritická. Finanční příspěvek zřizovatele, který byl řádně schválen v roce 2012, postačil k se-
stavení jen velmi úsporného rozpočtu. Nepříznivý klimatický průběh letošního roku vedl 
k neplánovanému výdaji několika milionů Kč a snížení příjmů nejen v důsledku povodní na 
území Čech, čímž se snížila návštěvnost ZOO téměř k nule. I přes nepříznivou finanční situa-
ci v rámci nutné kolegyální pomoci byla akutně přijata zvířata ze zatápějící se zoologické 
zahrady v Praze, o která se musí ZOO, po dobu nezbytně nutnou, postarat. 
 

ad 2. Na základě žádosti MgA. Martina Otavy ze dne 7. 5. 2013 a zjištění Oblastního inspek-
torátu práce pro Ústecký a Liberecký kraj, žádáme o čerpání finančních prostředků na rekon-
strukci nákladního jevištního výtahu v.č. OS689/03-V, který je ode dne 22. 8. 2012 z důvodu 
bezpečnosti odstaven z provozu a nákladního kulisového výtahu v.č. 651093, rok výroby 
1965. Rekonstrukce obou výtahů je nutná především z bezpečnostních důvodů.  
 

č. Zařízení Akce Náklady (odhad) Kč Termín reali-
zace 

1. ZOO Liberec výstavba stanice pro hancica-
pované živočichy 

2.320.881,- Kč neprodleně 

2. DFXŠ  Liberec rekonstrukce nákladních výta-
hů 

2.500.000,- Kč neprodleně 

CELKEM  4.820.881,-Kč  
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Přílohy: 

1. Usnesení rady města č. 431/2010 z 15. 6. 2010  
2. Žádost MgA. Martina Otavy, ředitele divadla 
3. Návrh technického opatření Oblastního inspektorátu práce pro Ústecký a Liberecký 

kraj 
4. Technická zpráva společnosti OTIS, a.s. 

 
 
 
 
 
 
















