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9. zasedání zastupitelstva města dne: 31. 10. 2013 

Bod pořadu jednání:       

Podání dotační žádosti – „ZŠ Sokolovská - rekonstrukce“        

 

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: v RM dne 15. 10. 2013 

Poznámka:       

Předkládá: 
 

Mgr. Martina Rosenbergová, v.r. 

primátorka Statutárního města Liberec      

 Ing. Jiří Rutkovský, v.r. náměstek primátorky  

Návrh usnesení 

Zastupitelstvo města po projednání       

s c h v a l u j e 
 
podání žádosti o poskytnutí dotace na projekt „ZŠ Sokolovská - rekonstrukce“ realizovaného 
v rámci IPRM Liberec - Atraktivní a kvalitní život v Liberci  
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a  u k l á d á 
 
Ing. Michalovi Vereščákovi, vedoucímu odboru strategického rozvoje a dotací, podat žádost o 
poskytnutí dotace předmětného projektu. 

 
T: 11/2013 
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Důvodová zpráva  
 
Rada města schválila dne 17. 4. 2012 usnesením č. 317/2012 založení projektu „ZŠ Sokolov-
ská - rekonstrukce“ z IPRM Liberec - Atraktivní a kvalitní život v Liberci. 
 
Předkládaný projekt „ZŠ Sokolovská - rekonstrukce“ řeší celkovou rekonstrukci objektu tělo-
cvičny na nám. Míru, a to hlavně z důvodu nevyhovujícího stávajícího zázemí objektu tělo-
cvičny, který je ve velmi špatném stavu.  
 
Rekonstrukce objektu bude zejména zahrnovat: 
 

• výměnu střešní krytiny 
• zateplení objektu včetně výměny oken a vchodových dveří 
• kompletní rekonstrukci rozvodů vody, topení (včetně kotelny), kanalizace a elektřiny 
• sanační omítky v místech zasažených zemní vlhkostí 
• odizolování objektu (suterén a část tělocvičny) 
• výměnu veškerých klempířských prvků 
• kompletní rekonstrukci sociálního zařízení 
• rekonstrukci podlahové plochy sálu  
• výměnu osvětlovacích těles 
• kompletní opravu vnitřních stěn včetně výmalby 
• doplnění sportovního vybavení 
• rekonstrukci vstupního schodiště do objektu společně s vybudováním bezbariérové 

rampy 
• obnovení oplocení pozemku, obnovu původního chodníku, přezdění zídky a vyčistění 

dešťové kanalizace 
 
Předkládaný projekt „ZŠ Sokolovská – rekonstrukce“ je plně v souladu s globálním cílem 
ROP NUTS II Severovýchod. Rekonstrukcí tělocvičny dojde ke zkvalitnění a rozšíření nabíd-
ky míst určených pro volnočasové aktivity obyvatel.  
 
Cílem projektu je rozvoj infrastruktury v oblasti pohybového vzdělávání a volnočasových 
aktivit. Nedílným efektem realizace projektu je zvýšení atraktivity města a zároveň zvýšení 
kvality života obyvatel dotčených oblastí. Realizace projektu poskytne zázemí pro tělesnou 
výchovu, sportovní vyžití, kulturní vyžití a společné setkávání v rámci sportovních a ostatních 
volnočasových aktivit, relaxace rodičů s dětmi a široké veřejnosti. 
 
Realizace stavby projektu se předpokládá v období 01/2014 – 06/2014. 
 
Celkové výdaje projektu jsou předpokládány ve výši 16 249 448,01 Kč, výše dotace činí 85% 
CZV, tj. maximálně 13 812 030,01 Kč, na vlastní podíl je předpokládán ve výši 2 437 418,00 
Kč. 
 
Předkládaná žádost o poskytnutí dotace projektu „ZŠ Sokolovská - rekonstrukce“ byla kon-
zultována s odborem školství a kultury. 
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Přílohy: 
1) Žádost o poskytnutí dotace projektu „ZŠ Sokolovská - rekonstrukce“  
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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:

The Elementary School - The reconstructionNázev projektu anglicky:

ZŠ Sokolovská - rekonstrukceNázev projektu:

Projekt

Datum ukončení projektu:Datum zahájení projektu: 01.04.2011 29.08.2014

Doba trvání projektu: 40,9 měsíce

Celkové způsobilé výdaje projektu: 16 249 448,01

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 - Atraktivní a kvalitní život v LiberciNázev IPRM:

SV/004Kód IPRM:

Rozvoj infrastruktury pro sport, kulturu a volný časNázev aktivity IPRM:

2.1Číslo aktivity:

Celkové způsobilé výdaje
připadající na finanční mezeru:

16 249 448,01

Příjmy projektu dle článku 55: 0,00

Jiné peněžní příjmy projektu: 0,00
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Předkládaný projektový záměr je projektem navrženým v rámci Integrovaného plánu rozvoje města Liberec -
Atraktivní a kvalitní život v Liberci. Předmětem projektu je celková rekonstrukce objektu tělocvičny, který je ve
velmi špatném stavu. Rekonstrukce zahrnuje generální opravu střechy,asanaci vnitřních obvodových zdí a
obkladů včetně zabezpečení radiátorů,broušení a úpravu podlah, rekonstrukci sociálního zázemí a výměnu
vchodových dveří. V rámci projektu bude pořízeno i vybavení do nově vybudované posilovny. Podrobnější popis
předmětu projektu je uveden v příloze Projektová dokumentace a Studie ekonomického hodnocení projektu.
Tělocvična slouží a bude nadále sloužit  pro školní potřeby a pro sportovní aktivity široké veřejnosti.

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

Ne

Ano

Projekt má partnera:

Projekt počítá se výběrovým řízením:

Ano

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:

AnoProjekt 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:

CZ0513 Liberec Liberecký kraj

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:

Nám. Míru 212/2, Liberec
katastrální území Liberec - Ruprechtice 682144
dotčené parcely: 1/1, 7/6 a 8.

Specifické území:
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Předkládaný projekt ZŠ Sokolovská - rekonstrukce je plně v souladu s globálním cílem ROP NUTS II
Severovýchod a svou podstatou přispěje k naplnění tohoto cíle a to: Zvýšení kvality fyzického prostředí regionu,
což povede ke zvýšení atraktivity regionu pro investice, podnikání a především život obyvatel. Prostřednictvím
zvýšení atraktivity regionu bude docházet k jeho konvergenci k průměrné úrovni socioekonomického rozvoje EU.

Rekonstrukcí tělocvičny dojde ke zkvalitnění a rozšíření nabídky míst určených pro volnočasové aktivity obyvatel.

Současně je projekt plně v souladu s Integrovaným plánem rozvoje města Liberec - Atraktivní a kvalitní život v
Liberci. A tím bude naplněn cíl IPRM - Rozvinutá infrastruktura v oblasti vzdělávání, zdravotnictví a sociálních
věcí, tedy konkrétně dojde ke zkvalitnění míst pro vzdělání (hodiny tělesné výchovy) a současně trávení volného
času.
Dále projekt spadá do Strategie rozvoje Statutárního města Liberec 2007 - 2020, strategická oblast D - Přitažlivé
město, Rozvojové opatření D.1 - Oživení opuštěných průmyslových zón a obnova veřejných prostranství,
revitalizace centra města, konkrétně veřejná hřiště, dětská hřiště, atd.

Soulad s cíli programu, prioritní osy a oblasti podpory:

Cílem projektu je rozvoj infrastruktury v oblasti pohybového vzdělávání a volnočasových aktivit. Nedílným
efektem realizace projektu je zvýšení atraktivity města a zároveň zvýšení kvality života obyvatel dotčených
oblastí.
Stanoveného cíle bude dosaženo prostřednictvím modernizace - rekonstrukce stávajících objektů.
Cílem projektu je poskytnout zázemí pro tělesnou výchovu, sportovní vyžití, kulturní vyžití a společné setkávání v
rámci sportovních a ostatních volnočasových aktivit, relaxace rodičů s dětmi a široké veřejnosti.

Cíle projektu:

Objekt tělocvičny, který patří k Základní škole Sokolovská se sestává z tělocvičny výšky dvou podlaží a
podsklepené třípodlažní části zázemí tělocvičny.

Objekt tělocvičny je ve špatném stavebně-technickém stavu.Do objektu střechou zatéká, v suterénních
prostorech a ve stěnách na úrovni styku s terénem je vysoká vlhkost zdiva a veškeré rozvody instalací a
povrchové úpravy jsou již dožilé, resp. v havarijním stavu.Z důvodu vysoké vlhkosti není možné využívat prostory
suterénu, sociální zařízení jsou již povrchově a funkčně zastaralé a udržované v provozu, prostor tělocvičny je
zatížen vlhkostí obvodových stěn a zatékáním střechou. Vnitřní obklady tělocvičny jsou ve velmi špatném stavu.

V současnosti je vlastní předmět projektu využíván především žáky předmětné ZŠ a dále veřejností, rodiči s
dětmi a zájmovými skupinami k provozování tělocvičných aktivit. Vzhledem k omezeným možnostem prostoru je
jejich využívání komplikované, nedostatečně a tím pádem i neefektivní. Jednotlivci, veřejnost a zájmové skupiny
nemají vhodné prostory k provozování sportovních a kulturních aktivit a jsou nuceni je buď vyhledávat v jiných
částech města, nebo se jich zcela vzdát.

Zdůvodnění potřebnosti projektu včetně popisu výchozího stavu:

3. Popis projektu
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Provozní fáze projektu bude zahájena ukončením stavebních prací, a tedy zprovozněním tělocvičny ZŠ
Sokolovská.  Zahájení provozní fáze projektu je plánováno od 09/2014.
Tělocvična patří k Základní škole Sokolovská a je ve vlastnictví města, které bude zajišťovat údržbu, případné
opravy.
V nejbližších letech po ukončení realizace projektu se předpokládají pouze drobné opravy a údržba související s
běžným využíváním tělocvičny.
Z pohledu větších oprav a údržby budou tyto náklady hrazeny ze strany příjemce dotace, tedy statutárního města
Liberec.
Po skončení stavebních prací bude běžet záruční lhůta, která se bude vztahovat na případné reklamace ze
strany příjemce dotace.
Současně doba životnosti se u stavby předpokládá na cca 20 - 30 let, mobiliář 10 let.
Po zahájení provozní fáze projektu bude tělocvična zpřístupněna žákům a zaměstnancům ZŠ případně veřejnosti
k volnočasovým aktivitám.

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

Přípravná fáze byla již započata při přípravě Integrovaného plánu rozvoje města Liberec a současně provedení
analýzy potřebnosti a návrhu dílčích projektů, které by naplňovaly cíle IPRM. Práce na přípravě a schválení IPRM
probíhaly již od roku 2009. Po schválení IPRM Řídícím orgánem započaly práce na přípravě konkrétních
dokumentů k předkládanému projektu ZŠ Sokolovská - rekonstrukce .
Byla zpracována projektová dokumentace, následně bylo zažádáno o vyjádření stavebního úřadu.
Taktéž v roce 2013 byla vybrána společnost na přípravu a zpracování projektové žádosti. Příprava žádosti
probíhala v období srpen - září 2013.
Současně v rámci přípravné fáze byl sestaven projektový tým, který bude zabezpečovat celý průběh realizace
projektu. Každý člen projektového týmu bude zodpovědný za svou oblast, pro kterou byl v rámci projektu určen.
Během přípravné fáze probíhaly schůzky členů realizačního týmu, kde byly řešeny otázky a úkoly týkající se
zpracování žádosti a všech povinných příloh a přípravy VŘ a realizace stavby.
Před zahájením realizační fáze projektu bude vyhlášeno výběrové řízení na zhotovitele stavebních prací, kdy
vybraná společnost bude zajišťovat veškeré stavební práce v rámci projektu. Stavební práce započnou hned po
výběru nejvhodnějšího dodavatele.
Současně bude provedeno výběrové řízení na TDI, BOZP a na administrátora projektu.
Přípravná fáze projektu tedy započala již v roce 2009, kdy probíhaly práce na přípravě IPRM, samotná příprava
projektového záměru započala 4/2011 a bude trvat do okamžiku ukončení výběrového řízení na zhotovitele
stavebních prací, 12/2013.

Popis aktivit v přípravné fázi projektu:

Realizační fáze projektu bude zahájena předáním staveniště k zahájení stavebních prací.  V rámci realizační fáze
projektu budou probíhat veškeré stavební práce dohodnuté s vybraným zhotovitelem stavebních prací ve
Smlouvě o dílo a současně dle realizační dokumentace stavby (RDS).
V rámci realizační fáze tedy dojde ke kompletní rekonstrukci tělocvičny, která zahrnuje generální opravdu
střechy, sanaci vnitřních obvodových zdí a obkladů vč. zabezpečení radiátorů, broušení a úpravu podlah,
rekonstrukci sociálního zázemí a výměnu vchodových dveří. Součástí bude i pořízení vybavení pro nově
vybudovanou posilovnu.
Detailní soupis a popis stavebních prací je uveden v projektové dokumentaci. Obecný popis je uveden i ve Studii
ekonomického hodnocení projektu, v kapitole Technické a technologické řešení.
Po dokončení všech stavebních prací dojde k ukončení a následné kontrole, po dokončení případných
reklamacích a nedodělků bude dílo předáno a zkolaudováno.
V rámci stavby budou probíhat kontrolní dny, na průběh stavby bude dohlížet TDI, BOZP a autorský dozor.
Během realizační fáze bude taktéž probíhat zpracování monitorovacích zpráv, případných hlášení o změnu a
žádostí o platbu. Tato činnost bude realizována prostřednictvím outsorcingu, tedy prostřednictvím vybrané
společnosti. Zároveň bude probíhat publicita projektu.
Projekt bude ukončen publicitními opatřeními a zpracováním závěrečné monitorovací zprávy s žádostí o platbu.
Ukončení realizace se očekává 08/2014.

Popis aktivit v realizační fázi projektu:
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Projekt ZŠ Sokolovská - Rekonstrukce je projektovým záměrem, který je součástí aktivit schváleného
Integrovaného plánu rozvoje města Liberec. Obsahem IPRM jsou i jiné projektové záměry, které spolu s
výše uvedeným projektem souvisí a na sebe navazují z hlediska naplnění cílů a aktivit zaměřených na hlavní
téma podpory Atraktivní a kvalitní život v Liberci.

Vazba na jiné aktivity a projekty:

Projekt je z větší části připraven ke své realizaci, neboť jsou vyřízena všechna potřebná vyjádření stavebního
úřadu k územnímu rozhodnutí a stavebnímu povolení. Zároveň je zpracovaná projektová dokumentace k celé
stavební akci.
Projekt je současně předkládán v rámci Integrovaného plánu rozvoje města, který byl zpracován v roce 2009, a
kterého je projekt součástí v rámci vytyčené aktivity. A tedy byl i schválen jako jedna z aktivit, které jsou pro
město významné a potřebné k realizaci.
V rámci přípravné fáze projektu je zpracovaná studie proveditelnosti, která popisuje celý průběh projektu -
realizaci. Pro bezproblémový chod projektu byl sestaven projektový tým složen z jednotlivých členů. Každý člen
týmu má patřičnou kvalifikaci a zkušenosti v oboru a většina i s realizací obdobných projektů. Vybraní členové
mají na starosti svou oblast, pro kterou jsou kvalifikováni v rámci své pozice. Celý projekt a projektový tým
koordinuje projektový manažer, kterým je Ing.Michal Vereščák. Projektový manažer projektu má již ze své
pracovní pozice zkušenosti s obdobnými projekty.
Žadatel je zároveň připraven začít realizaci projektu před vyhlášením výsledků podpořených projektů. Z toho je
patrné, že všechny kroky vedoucí k realizaci projektu byly vykonány. Současně má žadatel zajištěno
předfinancování projektu v rámci schváleného rozpočtu na tuto akci.
Zahájení fyzické realizace stavebních prací je plánováno ihned po podpisu smlouvy o dílo s vybraným
dodavatelem.

Připravenost projektu k realizaci:
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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/projektový manažer

MichalJméno:

Příjmení: Vereščák

Pořadí člena týmu: 001

PM má již nemalé zkušenosti s realizací obdobných projektů v rámci své pracovní pozice a tedy realilzace řady
dilčích projektů IPRM Liberec - zóna "Lidové sady", IPRM Liberec - Atraktivní a kvalitní život v Liberci.

Popis zkušeností s relevantními projekty a aktivitami:

- odpovědnost za dodržení podmínek projektu během doby udržitelnosti,
- dohled nad zpracováním monitorovacích zpráv během doby udržitelnosti, vč. dodání všech potřebných
informací k jejich vypracování
- spolupráce během případných kontrol ze strany Řídícího orgánu,
- dozor nad dodržováním pravidel udržitelnosti.

Zapojení člena při udržitelnosti projektu:

Během realizační fáze projektu bude PM zodpovědný za:
- koordinaci projektu,
- kontrola dodržování pravidel dle metodických pokynů a příručky pro žadatele a příjemce,
- dohled nad psaním monitorovacích zpráv, případných oznámení o změně, žádostí o platbu, vč. kompletace
všech dokladů nutných k jejich vypracování,
- komunikace s Řídícím orgánem (ROP SV)

Zapojení člena při realizaci projektu:

V rámci přípr. fáze je PM zodpovědný za celou přípravu projekt. žádosti vč. dodání potřebných dokumentů k
jejímu vypracování.
Tedy:
- zajištění podkladů pro přesné zpracování žádosti o dotaci vč. povinných příloh,
- komunikace se zpracovatelem projektové žádosti a poskytovatelem dotace (ROP SV),
- koordinace členů projektového týmu, předávání úkolů a informování o stavu přípravy projektové žádosti
- komunikace v rámci organizační struktury magistrátu a vedením města
- celková koordinace projektu

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 Liberec - zóna "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:

Během realizační fáze projektu bude finanční manažer zodpovědný za:
- dokládání finančních dokladů pro zpracování MZ a žádosti o platbu,
- kontrola faktur v souladu s podmínkami projektu,
- kontrola finančního harmonogramu projektu
- atd.

Zapojení člena při realizaci projektu:

V rámci přípravné fáze je finanční manažer zodpovědný za celou přípravu finanční části projektové žádosti .
Tedy:
- dodání rozpočtu projektu,
- součinnost při vytváření CF v realizační a provozní fázi projektu,
- doložení finančních příloh projektu.

Zapojení člena při přípravě projektu:

Titul před jménem:

Titul za jménem:
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jednatel společnostiFunkce v rámci organizace:

INVESTING CZ spol. s.r.o.Název organizace:

Funkce v rámci projektového týmu: Inženýring projektu

JosefJméno:

Příjmení: Nadrchal

Pořadí člena týmu: 004

Inženýring má již nemalé zkušenosti s realizací obdobných projektů v rámci své pracovní pozice, např. Sportovní
centrum pro mládež v areálu ZŠ Vrchlického a Sokolovská  v rámci Integrovaného plánu rozvoje města Liberec -
Atraktivní a kvalitní život v Liberci. Více informací na webových stránkách.

Popis zkušeností s relevantními projekty a aktivitami:

Nebude zapojen.

Zapojení člena při udržitelnosti projektu:

Nebude zapojen.

Zapojení člena při realizaci projektu:

Příprava projektové dokumentace a vyjádření stavebního úřadu.

Zapojení člena při přípravě projektu:

Titul před jménem: Ing.

Titul za jménem:

ředitel společnostiFunkce v rámci organizace:

SUDOP Project Plzeň a.s.Název organizace:

Funkce v rámci projektového týmu: Projektant

JindřichJméno:

Příjmení: Sitta

Pořadí člena týmu: 003

Projektant má již nemalé zkušenosti s realizací obdobných projektů v rámci své pracovní pozice.

Popis zkušeností s relevantními projekty a aktivitami:

Odpovědnost za funkční řešení navržené projektové dokumentace min. 5 let od uvedení stavby do provozu.

Zapojení člena při udržitelnosti projektu:

Autorský dozor během realizace stavby.

Zapojení člena při realizaci projektu:

Vypracování projektové dokumentace se zástupci investora a ostatními členy.

Zapojení člena při přípravě projektu:

Titul před jménem: MUDr.

Titul za jménem:
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projektový manažerFunkce v rámci organizace:

Cautor Projecst & Advising a.s.Název organizace:

Funkce v rámci projektového týmu: zpracovatel projektové žádosti

VeronikaJméno:

Příjmení: Mokrošová

Pořadí člena týmu: 005

Projektový manažer v rámci své dosavadní praxe má zkušenosti s přípravou a realizací podobných projektů,
např.:
-- IOP - Integrovaný plán rozvoje Statutárního města Havířova Zóna Šumbark II za Teslou: zpracování IPRM vč.
žádosti + management a monitoring projektu
-- OPPI (Program Eko-energie) - Snížení energetické náročnosti administrativní budovy: zpracování projektové
žádosti vč. všech úkonů souvisejících s odevzdáním projektu,
-- OPPK - Pořízení technologie: zpracování projektové žádosti vč. všech úkonů souvisejících s odevzdáním
projektu,
-- ROP NUTS II Moravskoslezsko - Letiště Leoše Janáčka Ostrava - Stroje a zařízení II: zpracování projektové
žádosti vč. všech úkonů souvisejících s odevzdáním projektu,
-- ROP NUTS II SČ - Rekonstrukce mateřské školky Krakovany - zpracování žádosti, monitoring a management
projektu během realizační fáze,
- ROP SV - Rekonstrukce sportovního areálu Bavlna, Rekonstrukce Šimkových sadů - zpracování žádost a
následný monitoring
A další projekty.

Popis zkušeností s relevantními projekty a aktivitami:

Nebude zapojen.

Zapojení člena při udržitelnosti projektu:

Nebude zapojen.

Zapojení člena při realizaci projektu:

Zajišťuje komunikaci s poskytovatelem podpory, případných dotazů a připomínek ze strany žadatele a zajištění
plnění podmínek předmětného dotačního titulu. V rámci projektového záměru nese zodpovědnost za plnění
podmínek dotačního titulu, správné zpracování elektronické žádosti v aplikaci BENEFIT7, zpracování
Ekonomické studie a kompletaci všech povinných příloh za součinnosti s ostatními členy projektového týmu.
Zároveň zodpovídá za včasné odevzdání projektové žádosti.

Zapojení člena při přípravě projektu:

Titul před jménem: Ing.

Titul za jménem:
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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: Mgr.

Telefon: 485243102

Jméno:Příjmení: MartinaRosenbergerová

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: www.liberec.cz

AnoValidní dle RUIAN:

Žadatel splňuje definici MSP: Ne

Je plátcem DPH ve vztahu k 
aktivitám projektu:

Ne

AnoValidní dle ROS:

5. Žadatel projektu
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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: www.liberec.cz

AnoValidní dle RUIAN:
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6. Zkušenosti žadatele

Název projektu/akce: Parky Lidové sady I.

Pořadí reference: 003

Jméno (název) žadatele/předkladatele/realizátora: Statutární město Liberec

Zdroje financování/poskytovatel dotace: Regionální rada NUTS II Severových

Období realizace projektu/akce (měsíc/rok): 2011

Celkové výdaje projektu/akce: 7 773 809,00

Popis projektu/akce a jeho výstupů:

Název grantu/programu: ROP NUTS II SV

Obsahem projektu byla kompletní rekonstrukce hlavní přístupové komunikace k televiznímu vysílači a horskému
hotelu Ještěd a do Sportovního areálu Ještěd.

Žadatel byl zapojen do všech fází projektu. S přípravnou fází vypomáhala žadateli vybraná společnost, která
zpracovala žádost o dotaci. Realizační a provozní fázi projektu si žadatel zajišťoval sám.

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

Název projektu/akce: Rekonstrukce přístupové komunikace k horskému
hotelu Ještěd a do Sportovního areálu Ještěd

Pořadí reference: 001

Jméno (název) žadatele/předkladatele/realizátora: Statutární město Liberec

Zdroje financování/poskytovatel dotace: Regionální rada NUTS II Severovýchod

Období realizace projektu/akce (měsíc/rok): 9/2008-11/2010

Celkové výdaje projektu/akce: 57 793 832,00

Popis projektu/akce a jeho výstupů:

Název grantu/programu: ROP NUTS II SV

Výstupem projektu byla 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.

Žadatel byl zapojen do všech fází projektu. S přípravnou fází vypomáhala žadateli vybraná společnost, která
zpracovala žádost o dotaci. Realizační a provozní fázi projektu si žadatel zajišťuje sám.

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

Název projektu/akce: Bazén Liberec

Pořadí reference: 002

Jméno (název) žadatele/předkladatele/realizátora: Statutární město Liberec

Zdroje financování/poskytovatel dotace: Regionální rada NUTS II Severovýchod

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

Celkové výdaje projektu/akce: 115 756 438,00
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Název grantu/programu: ROP NUTS II SV

Zdroje financování/poskytovatel dotace: Regionální rada NUTS II Severových

Celkové výdaje projektu/akce: 311 519 030,00

Období realizace projektu/akce (měsíc/rok): 2011-2013

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

Žadatel byl zapojen do všech fází projektu. S přípravnou fází vypomáhala žadateli vybraná společnost, která
zpracovala žádost o dotaci. Realizační a provozní fázi projektu si žadatel zajišťuje sám.

Popis projektu/akce a jeho výstupů:

Výstupem projektu ...

Jméno (název) žadatele/předkladatele/realizátora: Statutární město Liberec

Projekt řeší regeneraci parkových ploch: Sukovo náměstí - Liberec a Prokopa Holého - Liberec.
a) Sukovo náměstí - Liberec
Jedná se o regeneraci menší parkové plochy obdélníkového tvaru o rozloze cca 6 600 m2. Na této ploše došlo k
vyrovnání terénních depresí, pořízení nového mobiliáře (lavičky a odpadkové koše), u stromů dojde k
stabilizačně pěstebním opatřením, regeneraci travních ploch, rekonstrukci komunikací, rekonstrukci stávajícího
zanedbaného hřiště, vybudování bludiště a rekonstrukci veřejného osvětlení.
b) Park Prokopa Holého - Liberec
Jedná se o regeneraci střední parkové plochy obdélníkového tvaru o rozloze cca 9 600 m2. V předmětné lokalitě
došlo k regeneraci zeleně (prořezávky, výsadba nové apod.), rekonstrukci perkové komunikace, chodníků,
instalaci slunečních hodin, rekonstrukci multifunkčního hřiště, instalaci nového mobiliáře, instalaci herních prvků,
k vybudování gabionové stěny a rekonstrukci schodiště.

Popis projektu/akce a jeho výstupů:

Název grantu/programu: ROP NUTS II SV

Pořadí reference: 004

Název projektu/akce: Revitalizace městských lázní na galerní objekt

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

Žadatel byl zapojen do všech fází projektu. S přípravnou fází vypomáhala žadateli vybraná společnost, která
zpracovala žádost o dotaci. Realizační a provozní fázi projektu si žadatel zajišťuje sám.
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7. Partner projektu
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01.04.2011Datum zahájení projektu:

29.08.2014Datum ukončení projektu:

40,90Doba trvání projektu v měsících:

02.01.2014Předpokládané datum zahájení fyzické realizace projektu:

30.06.2014Předpokládané datum ukončení fyzické realizace projektu:

ředkládaný projekt je rozdělen do 3 fází, a to do přípravné, realizační a provozní. Každá fáze odpovídá
činnostem, které v ni byly nebo budou provedeny.
Nastavení harmonogramu projektu odpovídá jeho reálným možnostem. Vzhledem k tomu, že po ukončení
stavebních prací je potřeba rekonstruovaný objekt zkolaudovat (červenec 2014), je nastavení ukončení realizace
projektu vč. závěrečného vyhodnocení nastaveno do konce srpna 2014, tak, aby bylo možné proplatit prostředky
ještě v tomtéž roce.

Popis časové realizace:

8. Harmonogram projektu

Fyzická realizace projektu - stavební práce zahrnuje:
- příprava staveniště a realizaci stavebních prací, které budou probíhat v
souladu s projektovou dokumentací a harmonogramem vybraného
zhotovitele stavebních prací.

Název aktivity:

02.01.2014Začátek aktivity:

Konec aktivity: 30.06.2014

Vyhodnocení projektu, vč. zpracování závěrečné monitorovací zprávy a
žádosti o platbu.

Název aktivity:

01.07.2014Začátek aktivity:

Konec aktivity: 29.08.2014

Přípravná fáze projektu zahrnuje:
- přípravu a nadefinování projektového záměru
- výběr zpracovatele PD
- zpracování projektové dokumentace a položkového rozpočtu
- zpracování projektové žádosti vč. kompletace a předložení na ÚRR SV
- výběrová řízení

Název aktivity:

01.04.2011Začátek aktivity:

Konec aktivity: 31.12.2013

Administrativní zajištění projektu vč. povinné publicity. Tato aktivita
zahrnuje management a monitoring projektu tj. zpracování monitorovacích
zpráv,, případných hlášení o změnu a žádosti o platbu. Dále kontrola
plnění harmonogramu atd.

Název aktivity:

02.01.2014Začátek aktivity:

Konec aktivity: 29.08.2014
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9. Podpora de-minimis

Název zdroje: Všeobecná zdravotní pojišťovna České republiky

Částka v Kč: 220,00

Název projektu: Odstranění tvrdosti při vyměření penále

Datum poskytnutí podpory: 25.05.2010

Popis aktivit/opatření/dopadu projektu:

Stav projektu: Vybrán k podpoře

Název zdroje: Operační program životní prostředí

Částka v Kč: 3 227 040,00

Název projektu: Snížení imisní zátěže z dopravy v městské části Liberec
- Vratislavice nad Nisou

Datum poskytnutí podpory: 22.05.2013

Popis aktivit/opatření/dopadu projektu:

Pořízení víceúčelového zametacího stroje na technické středisko.

Stav projektu: Vybrán k podpoře
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10. Další podpory ve vztahu k projektu
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11. Hodnoty indikátorů

65.11.01
Plocha regenerovaných a
revitalizovaných objektů určených
pro rozvoj vzdělávání (města)

0,00 751,30 751,30 m2 29.08.2014

65.01.00 Plocha regenerovaného a 
revitalizovaného území celkem

0,00 0,11 0,11 ha 29.08.2014

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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02.03.
01

Inženýrská činnost 1 78 000,00 78 000,00 0,00 počet 0,48

02.03.
02

Zpracování žádosti o dotaci 1 75 000,00 75 000,00 0,00 počet 0,46

02.03.
03

Autorský dozor 1 25 000,00 25 000,00 0,00 počet 0,15

02.03 Nákup služeb 383 000,00 0,00 2,36

05 Celkové výdaje projektu 16 249 448,01 0,00 100

02.01 Výdaje na dodržení pravidel 
publicity

1 80 000,00 80 000,00 0,00 soubor 0,49

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

03 Způsobilé výdaje celkem 16 249 448,01 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

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

1 97 230,00 97 230,00 0,00 počet 0,6

02.03.
04

Zajištění BOZP 1 50 000,00 50 000,00 0,00 počet 0,31

02.03.
05

Monitoring a management 
projektu

1 100 000,00 100 000,00 0,00 počet 0,62

02.03.
06

Zajištění výběrového řízení 1 55 000,00 55 000,00 0,00 počet 0,34

01.01.
02

DPS 1 62 000,00 62 000,00 0,00 počet 0,38

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

01.01.
01

DSP 1 107 000,00 107 000,00 0,00 počet 0,66

02 Vedlejší výdaje (do 5 % CZV) 560 230,00 0,00 3,45

01 Hlavní výdaje 15 689 218,01 0,00 96,55

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

169 000,00 0,00 1,04

01.08 Dlouhodobý nehmotný 
majetek

0 0,00 0,00 0,00 0

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

1 2 722 922,13 2 722 922,13 0,00 soubor 16,76

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

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

01.04 Stavební a technologická část
stavby

1 12 767 852,88 12 767 852,88 0,00 soubor 78,57

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

01.06 Základní vybavení 1 29 443,00 29 443,00 0,00 soubor 0,18

Kód Název výdaje
Počet
kusů

Cena kusu Výdaj celkem
Z toho

neinvestiční
Jednotka Procento

13. Rozpočet projektu
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14. Přehled financování projektu

13 812 030,01- Dotace z rozpočtu RR

- z toho EU 13 812 030,01

Dotace projektu

- Vlastní zdroje

- Přímé výnosy

- Ostatní zdroje

2 437 418,00

2 437 418,00

Žadatel

Způsobilé výdaje bez příjmů (finanční
mezera)

Vlastní podíl žadatele

- Veřejné prostředky

16 249 448,01

2 437 418,00 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

16 249 448,01

16 249 448,01

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 0,00

Celkové způsobilé výdaje 16 249 448,01
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15. Finanční plán

01Pořadí žádosti o platbu:

13 812 030,01Předpokládaná požadovaná částka k proplacení dotace RR (Kč):

29.08.2014Datum předložení žádosti o platbu:

0,00Z toho neinvestiční (Kč):

13 812 030,01Z toho investiční (Kč):
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16. Prioritní téma

01Číslo typu území:

MěstoNázev typu území:

VzděláváníNázev hospodářské činnosti:

18Číslo hospodářské činnosti:

Vzdělávací infrastrukturaNázev prioritního téma:

75

Prostředky z EU v Kč: 13 812 030,01

Číslo prioritního téma:
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17. Výběrová řízení

Vybráno: Ano

001Pořadové číslo VŘ:

Stavební práceDruh VŘ podle předmětu:

01.11.2013Předpokládané/skutečné datum zahájení VŘ:

31.12.2013

Popis:

Ne

Předpokládané/skutečné datum ukončení VŘ:

Výběrové řízení s více dodavateli:

ZŠ Sokolovská - rekonstrukce, stavbaNázev VŘ:

veřejný zadavatelSpecifikace druhu zadavatele:

Výběrové řízeníVyplňované údaje k:

PodlimitníVŘ dle výše předpokládané hodnoty:

Výběrové řízení plánovánoStav VŘ:

Otevřené řízení (§27)Druh výběrového/zadávacího řízení:

NeJe VŘ evidováno v ISVZ:

12 797 296,00Předpokládaná hodnota v Kč bez DPH:

Datum podpisu smlouvy o dílo:
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Vybráno: Ano

002Pořadové číslo VŘ:

SlužbyDruh VŘ podle předmětu:

03.06.2013Předpokládané/skutečné datum zahájení VŘ:

06.06.2013

Popis:

Ne

Předpokládané/skutečné datum ukončení VŘ:

Výběrové řízení s více dodavateli:

ZŠ Sokolovská - rekonstrukce, 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:

Druh výběrového/zadávacího řízení:

78 000,00Nasmlouvaná cena v Kč bez DPH:

NeJe VŘ evidováno v ISVZ:

Předpokládaná hodnota v Kč bez DPH:

Datum podpisu smlouvy o dílo:

CZ25036751 Společnost s ručením omezeným

INVESTING CZ spol. s r.o. 25036751 78 000,00

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:

13.08.2013Předpokládané/skutečné datum zahájení VŘ:

15.08.2013

Popis:

Ne

Předpokládané/skutečné datum ukončení VŘ:

Výběrové řízení s více dodavateli:

ZŠ Sokolovská - rekonstrukce, zpracování žádostiNázev VŘ:

veřejný zadavatelSpecifikace druhu zadavatele:

Výběrové řízeníVyplňované údaje k:

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

Výběrové řízení ukončenoStav VŘ:

Druh výběrového/zadávacího řízení:

75 000,00Nasmlouvaná cena v Kč bez DPH:

NeJe VŘ evidováno v ISVZ:

Předpokládaná hodnota v Kč bez DPH:

Datum podpisu smlouvy o dílo:

CZ27146171 Akciová společnost

CAUTOR PROJECTS & ADVISING a.s. 27146171 75 000,00

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:

01.11.2013Předpokládané/skutečné datum zahájení VŘ:

31.12.2013

Popis:

Ne

Předpokládané/skutečné datum ukončení VŘ:

Výběrové řízení s více dodavateli:

ZŠ Sokolovská - rekonstrukce, 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:

Druh výběrového/zadávacího řízení:

NeJe VŘ evidováno v ISVZ:

100 000,00Předpokládaná hodnota v Kč bez DPH:

Datum podpisu smlouvy o dílo:
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Vybráno: Ano

005Pořadové číslo VŘ:

SlužbyDruh VŘ podle předmětu:

07.10.2013Předpokládané/skutečné datum zahájení VŘ:

30.11.2013

Popis:

Ne

Předpokládané/skutečné datum ukončení VŘ:

Výběrové řízení s více dodavateli:

ZŠ Sokolovská - rekonstrukce, zadávání veřejných zakázekNázev VŘ:

veřejný zadavatelSpecifikace druhu zadavatele:

Výběrové řízeníVyplňované údaje k:

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

Výběrové řízení plánovánoStav VŘ:

Druh výběrového/zadávacího řízení:

NeJe VŘ evidováno v ISVZ:

55 000,00Předpokládaná hodnota v Kč bez DPH:

Datum podpisu smlouvy o dílo:
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Výstup projektu je určen žákům a pracovníkům ZŠ. Současně i široké veřejnosti k provozování volnočasových
aktivit s pravidly uživání tělocvičny nastavenými základní školou. Výstup je tedy určen všem bez rozdílů věku,
pohlaví, náboženského vyznání, atd. Vstup bude řešen bezbariérovými úpravami.

Doložte, že projekt nemá negativní vliv na rovné příležitosti:

Při realizaci projektu budou použity šetrné technologie k životnímu prostředí. Samotný provoz tělocvičny nebude
mít negativní vliv na životní prostředí. Vztah k ŽP je neutrální.

Doložte, že projekt nemá negativní vliv na udržitelný rozvoj:

18. Horizontální témata
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15Číslo:

Projekt přispěje ke zvýšení prevence sociálně patologických jevů.Název:

Projekt přispěje i k prevenci sociálně patologických jevů a to díky kvalitnějšímu trávení volného času dětí a
mládeže.

Popis:

05Číslo:

Projekt přispěje ke zlepšení služeb pro rodiče s dětmi.Název:

Díky realizací projektu se rozšíří nabídka volnočasových aktivit pro děti a mládež, které mohou trávit svůj volný
čas.

Popis:

01Číslo:

Projekt obsahuje vybudování zařízení pro zlepšení pohybu osob se sníženou mobilitou.Název:

Vstup do tělocvičny je navržen bezbariérové.

Popis:

19. Rovné příležitosti
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Informační a komunikační materiál (plakát, leták, brožura, skládačka, informační
sdělení, zpravodaj, studie ... )

Způsob zajištění publicity:

V rámci projektu budou vyrobeny propagační předměty určeny pro žáky a pracovníky ZŠ. Na propagačních
předmětech budou vyobrazeny informace týkající se projektu.  Publicitní opatření budou plně v souladu s
metodickým pokynem pro publicitu ROP Severovýchod.

Konkrétní opatření pro zajištění publicity:

Informační akce (konference, semináře, workshopy, veletrhy, výstavy, soutěže,
atd.)

Způsob zajištění publicity:

Na závěr projektu proběhne závěrečná konference, kde budou účastníci informování o realizovaném projektu a
jeho výstupech.  Publicitní opatření budou plně v souladu s metodickým pokynem pro publicitu ROP
Severovýchod.

Konkrétní opatření pro zajištění publicity:

Velkoplošné reklamní panely (billboardy)Způsob zajištění publicity:

Po zahájení realizační fáze projektu bude v místě realizace postaven velkoplošný informační panel, který bude
informovat širokou veřejnost o realizaci projektu. Na panelu budou dodrženy všechny publicitní opatření, tedy
loga a symboly Evropské unie a ROP Severovýchod. Zároveň zde bude i zmíněno, že projekt je spolufinancován
z fondů Evropské unie.  Publicitní opatření budou plně v souladu s metodickým pokynem pro publicitu ROP
Severovýchod. Velkoplošný panel bude zajištěn přímo dodavatelem stavebních prací, který bude seznámen s
podmínkami povinné publicity.

Konkrétní opatření pro zajištění publicity:

Internetové stránky projektuZpůsob zajištění publicity:

Informace týkající se přípravy, realizace a udržení projektu budou poskytovány na centrálních stránkách IPRM.
www.iprmliberec.cz

Konkrétní opatření pro zajištění publicity:

Pamětní desky (vysvětlující tabulky)Způsob zajištění publicity:

Po ukončení realizační fáze projektu bude v místě realizace projektu umístěna trvalá pamětní deska, která
nahradí velkoplošný informační panel. Taktéž na trvalé pamětní desce budou vyobrazeny všechny povinné
informace: že byl projekt spolufinancován z fondů Evropské unie. Publicitní opatření budou plně v souladu s
metodickým pokynem pro publicitu ROP Severovýchod. Pamětní deska bude taktéž zajištěna přímo dodavatelem
stavebních prací, který bude seznámen s podmínkami povinné publicity.

Konkrétní opatření pro zajištění publicity:

20. Publicita
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Doklady o právní subjektivitě žadateleNázev přílohy:

1Číslo přílohy:

Přílohy k ProjektuPožadovaná
příloha:

Datum schválení:

Počet listů: 0

Počet vyhotovení: 0

Doložena:

VMOKROSOVA@CAUTOR.CZPřílohu zadal:

Příloha:

Popis:

Nerelevantní: Ne

Ano

Podklady pro posouzení finančního zdraví žadateleNázev přílohy:

2Číslo přílohy:

Přílohy k ProjektuPožadovaná
příloha:

Datum schválení:

Počet listů: 0

Počet vyhotovení: 0

Doložena:

VMOKROSOVA@CAUTOR.CZPřílohu zadal:

Příloha:

Popis:

Nerelevantní: Ne

Ano

21. Přílohy projektu
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Územní rozhodnutí s vyznačením nabytí právní mociNázev přílohy:

5Číslo přílohy:

Přílohy k ProjektuPožadovaná
příloha:

Datum schválení:

Počet listů: 0

Počet vyhotovení: 0

Doložena:

VMOKROSOVA@CAUTOR.CZPřílohu zadal:

Příloha:

Popis:

Nerelevantní: Ne

Ano

Podrobný položkový rozpočet projektuNázev přílohy:

3Číslo přílohy:

Přílohy k ProjektuPožadovaná
příloha:

Datum schválení:

Počet listů: 0

Počet vyhotovení: 0

Doložena:

VMOKROSOVA@CAUTOR.CZPřílohu zadal:

Příloha:

Popis:

Nerelevantní: Ne

Ano

Studie ekonomického hodnocení projektuNázev přílohy:

4Číslo přílohy:

Přílohy k ProjektuPožadovaná
příloha:

Datum schválení:

Počet listů: 0

Počet vyhotovení: 0

Doložena:

VMOKROSOVA@CAUTOR.CZPřílohu zadal:

Příloha:

Popis:

Nerelevantní: Ne

Ano
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Rozhodnutí o spojení územního a stavebního řízení nebo jinéNázev přílohy:

8Číslo přílohy:

Přílohy k ProjektuPožadovaná
příloha:

Datum schválení:

Počet listů: 0

Počet vyhotovení: 0

Doložena:

VMOKROSOVA@CAUTOR.CZPřílohu zadal:

Příloha:

Popis:

Nerelevantní: Ano

Ne

Stavební povolení s vyznačením nabytí právní mociNázev přílohy:

6Číslo přílohy:

Přílohy k ProjektuPožadovaná
příloha:

Datum schválení:

Počet listů: 0

Počet vyhotovení: 0

Doložena:

VMOKROSOVA@CAUTOR.CZPřílohu zadal:

Příloha:

Popis:

Nerelevantní: Ne

Ano

Souhlas s ohlášením stavbyNázev přílohy:

7Číslo přílohy:

Přílohy k ProjektuPožadovaná
příloha:

Datum schválení:

Počet listů: 0

Počet vyhotovení: 0

Doložena:

VMOKROSOVA@CAUTOR.CZPřílohu zadal:

Příloha:

Popis:

Nerelevantní: Ano

Ne
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Doklad o posouzení vlivu projektu na životní prostředíNázev přílohy:

11Číslo přílohy:

Přílohy k ProjektuPožadovaná
příloha:

Datum schválení:

Počet listů: 0

Počet vyhotovení: 0

Doložena:

VMOKROSOVA@CAUTOR.CZPřílohu zadal:

Příloha:

Popis:

Nerelevantní: Ano

Ne

Projektová stavební dokumentaceNázev přílohy:

9Číslo přílohy:

Přílohy k ProjektuPožadovaná
příloha:

Datum schválení:

Počet listů: 0

Počet vyhotovení: 0

Doložena:

VMOKROSOVA@CAUTOR.CZPřílohu zadal:

Příloha:

Popis:

Nerelevantní: Ne

Ano

Doklad o prokázání vlastnických vztahůNázev přílohy:

10Číslo přílohy:

Přílohy k ProjektuPožadovaná
příloha:

Datum schválení:

Počet listů: 0

Počet vyhotovení: 0

Doložena:

VMOKROSOVA@CAUTOR.CZPřílohu zadal:

Příloha:

Popis:

Nerelevantní: Ne

Ano
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Doklad o posouzení vlivu projektu na lokality soustavy Natura 2000Název přílohy:

12Číslo přílohy:

Přílohy k ProjektuPožadovaná
příloha:

Datum schválení:

Počet listů: 0

Počet vyhotovení: 0

Doložena:

VMOKROSOVA@CAUTOR.CZPřílohu zadal:

Příloha:

Popis:

Nerelevantní: Ano

Ne

Vymezení brownfields, průmyslových zón nebo lokalit menšího rozsahu s průmyslovým
využitím

Název přílohy:

14Číslo přílohy:

Přílohy k ProjektuPožadovaná
příloha:

Datum schválení:

Počet listů: 0

Počet vyhotovení: 0

Doložena:

VMOKROSOVA@CAUTOR.CZPřílohu zadal:

Příloha:

Popis:

Nerelevantní: Ano

Ne
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Stanovisko orgánů státní památkové péčeNázev přílohy:

17Číslo přílohy:

Přílohy k ProjektuPožadovaná
příloha:

Datum schválení:

Počet listů: 0

Počet vyhotovení: 0

Doložena:

VMOKROSOVA@CAUTOR.CZPřílohu zadal:

Příloha:

Popis:

Nerelevantní: Ano

Ne

Doklad o partnerstvíNázev přílohy:

15Číslo přílohy:

Přílohy k ProjektuPožadovaná
příloha:

Datum schválení:

Počet listů: 0

Počet vyhotovení: 0

Doložena:

VMOKROSOVA@CAUTOR.CZPřílohu zadal:

Příloha:

Popis:

Nerelevantní: Ano

Ne

Doklad o prohlášení objektu za kulturně-historickou nebo technickou památkuNázev přílohy:

16Číslo přílohy:

Přílohy k ProjektuPožadovaná
příloha:

Datum schválení:

Počet listů: 0

Počet vyhotovení: 0

Doložena:

VMOKROSOVA@CAUTOR.CZPřílohu zadal:

Příloha:

Popis:

Nerelevantní: Ano

Ne
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Čestné prohlášení o podpoře de minimis a vnitrostátní regionální investiční podpořeNázev přílohy:

20Číslo přílohy:

Přílohy k ProjektuPožadovaná
příloha:

Datum schválení:

Počet listů: 0

Počet vyhotovení: 0

Doložena:

VMOKROSOVA@CAUTOR.CZPřílohu zadal:

Příloha:

Popis:

Nerelevantní: Ne

Ano

Zařazení projektu do Integrovaného plánu rozvoje městaNázev přílohy:

18Číslo přílohy:

Přílohy k ProjektuPožadovaná
příloha:

Datum schválení:

Počet listů: 0

Počet vyhotovení: 0

Doložena:

VMOKROSOVA@CAUTOR.CZPřílohu zadal:

Příloha:

Popis:

Nerelevantní: Ne

Ano

Čestné prohlášení o závazku nového vzdělávacího programuNázev přílohy:

19Číslo přílohy:

Přílohy k ProjektuPožadovaná
příloha:

Datum schválení:

Počet listů: 0

Počet vyhotovení: 0

Doložena:

VMOKROSOVA@CAUTOR.CZPřílohu zadal:

Příloha:

Popis:

Nerelevantní: Ano

Ne
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Dokumentace k dokončeným výběrovým řízenímNázev přílohy:

30Číslo přílohy:

Přílohy k ProjektuPožadovaná
příloha:

Datum schválení:

Počet listů: 0

Počet vyhotovení: 0

Doložena:

VMOKROSOVA@CAUTOR.CZPřílohu zadal:

Příloha:

Popis:

Nerelevantní: Ano

Ne

Doklady potvrzující splnění definice veřejnoprávního charakteru žadateleNázev přílohy:

21Číslo přílohy:

Přílohy k ProjektuPožadovaná
příloha:

Datum schválení:

Počet listů: 0

Počet vyhotovení: 0

Doložena:

VMOKROSOVA@CAUTOR.CZPřílohu zadal:

Příloha:

Popis:

Nerelevantní: Ano

Ne

Výpočet maximální výše dotace u projektů generujících příjmyNázev přílohy:

29Číslo přílohy:

Přílohy k ProjektuPožadovaná
příloha:

Datum schválení:

Počet listů: 0

Počet vyhotovení: 0

Doložena:

VMOKROSOVA@CAUTOR.CZPřílohu zadal:

Příloha:

Popis:

Nerelevantní: Ano

Ne
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Smlouva o zřízení zvláštního účtu/podúčtu projektuNázev přílohy:

31Číslo přílohy:

Přílohy k ProjektuPožadovaná
příloha:

Datum schválení:

Počet listů: 0

Počet vyhotovení: 0

Doložena:

VMOKROSOVA@CAUTOR.CZPřílohu zadal:

Příloha:

Popis:

Nerelevantní: Ano

Ne

Čestné prohlášení k zástavě majetkuNázev přílohy:

32Číslo přílohy:

Přílohy k ProjektuPožadovaná
příloha:

Datum schválení:

Počet listů: 0

Počet vyhotovení: 0

Doložena:

VMOKROSOVA@CAUTOR.CZPřílohu zadal:

Příloha:

Popis:

Nerelevantní: Ano

Ne
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Čestné prohlášení o přepočteném stavu zaměstnancůNázev přílohy:

34Číslo přílohy:

Přílohy k ProjektuPožadovaná
příloha:

Datum schválení:

Počet listů: 0

Počet vyhotovení: 0

Doložena:

VMOKROSOVA@CAUTOR.CZPřílohu zadal:

Příloha:

Popis:

Nerelevantní: Ano

Ne

Rozhodnutí zřizovatele o nabytí majetku, který získá příspěvková organizace z dotace, do
jejího vlastnictví

Název přílohy:

33Číslo přílohy:

Přílohy k ProjektuPožadovaná
příloha:

Datum schválení:

Počet listů: 0

Počet vyhotovení: 0

Doložena:

VMOKROSOVA@CAUTOR.CZPřílohu zadal:

Příloha:

Popis:

Nerelevantní: Ano

Ne
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Výpočet indikátorů projektuNázev přílohy:

Číslo přílohy:

Požadovaná
příloha:

Datum schválení:

Počet listů:

Počet vyhotovení:

Doložena:

VMOKROSOVA@CAUTOR.CZPřílohu zadal:

Příloha:

Popis:

Nerelevantní: Ne

Ano
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Datum žádosti o platbu:

2012

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

Fyz. zahájení a ukončení projektu:

Zahájení a ukončení projektu:

Přípravná fáze projektu zahrnuje:
- přípravu a nadefinování
projektového záměru
- výběr zpracovatele PD
- zpracování projektové
dokumentace a položkového
rozpočtu
- zpracování projektové žádosti vč.
kompletace a předložení na ÚRR SV
- výběrová řízení

Datum žádosti o platbu:

Administrativní zajištění projektu vč.
povinné publicity. Tato aktivita
zahrnuje management a monitoring
projektu tj. zpracování
monitorovacích zpráv,, případných
hlášení o změnu a žádosti o platbu.
Dále kontrola plnění harmonogramu
atd.

Vyhodnocení projektu, vč.
zpracování závěrečné monitorovací
zprávy a žádosti o platbu.

Fyzická realizace projektu - stavební
práce zahrnuje:
- příprava staveniště a realizaci
stavebních prací, které budou
probíhat v souladu s projektovou
dokumentací a harmonogramem
vybraného zhotovitele stavebních
prací.

2011

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

Fyz. zahájení a ukončení projektu:

Zahájení a ukončení projektu: 01.04

HARMONOGRAM PROJEKTU

Datum zahájení a ukončení projektu:

Datum fyzického zahájení a fyzického ukončení projektu:

01.04.2011 29.08.2014

02.01.2014 30.06.2014
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Datum žádosti o platbu:

Přípravná fáze projektu zahrnuje:
- přípravu a nadefinování
projektového záměru
- výběr zpracovatele PD
- zpracování projektové
dokumentace a položkového
rozpočtu
- zpracování projektové žádosti vč.
kompletace a předložení na ÚRR SV
- výběrová řízení

Administrativní zajištění projektu vč.
povinné publicity. Tato aktivita
zahrnuje management a monitoring
projektu tj. zpracování
monitorovacích zpráv,, případných
hlášení o změnu a žádosti o platbu.
Dále kontrola plnění harmonogramu
atd.

2013

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

Fyz. zahájení a ukončení projektu:

Zahájení a ukončení projektu:

Administrativní zajištění projektu vč.
povinné publicity. Tato aktivita
zahrnuje management a monitoring
projektu tj. zpracování
monitorovacích zpráv,, případných
hlášení o změnu a žádosti o platbu.
Dále kontrola plnění harmonogramu
atd.

Přípravná fáze projektu zahrnuje:
- přípravu a nadefinování
projektového záměru
- výběr zpracovatele PD
- zpracování projektové
dokumentace a položkového
rozpočtu
- zpracování projektové žádosti vč.
kompletace a předložení na ÚRR SV
- výběrová řízení

Vyhodnocení projektu, vč.
zpracování závěrečné monitorovací
zprávy a žádosti o platbu.

Fyzická realizace projektu - stavební
práce zahrnuje:
- příprava staveniště a realizaci
stavebních prací, které budou
probíhat v souladu s projektovou
dokumentací a harmonogramem
vybraného zhotovitele stavebních
prací.
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Přípravná fáze projektu zahrnuje:
- přípravu a nadefinování
projektového záměru
- výběr zpracovatele PD
- zpracování projektové
dokumentace a položkového
rozpočtu
- zpracování projektové žádosti vč.
kompletace a předložení na ÚRR SV
- výběrová řízení

Datum žádosti o platbu: 29.08

Administrativní zajištění projektu vč.
povinné publicity. Tato aktivita
zahrnuje management a monitoring
projektu tj. zpracování
monitorovacích zpráv,, případných
hlášení o změnu a žádosti o platbu.
Dále kontrola plnění harmonogramu
atd.

Vyhodnocení projektu, vč.
zpracování závěrečné monitorovací
zprávy a žádosti o platbu.

Fyzická realizace projektu - stavební
práce zahrnuje:
- příprava staveniště a realizaci
stavebních prací, které budou
probíhat v souladu s projektovou
dokumentací a harmonogramem
vybraného zhotovitele stavebních
prací.

Fyz. zahájení a ukončení projektu: 02.01 30.06

2014

Zahájení a ukončení projektu: 29.08

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

Fyzická realizace projektu - stavební
práce zahrnuje:
- příprava staveniště a realizaci
stavebních prací, které budou
probíhat v souladu s projektovou
dokumentací a harmonogramem
vybraného zhotovitele stavebních
prací.

Vyhodnocení projektu, vč.
zpracování závěrečné monitorovací
zprávy a žádosti o platbu.
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ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ

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.

Mám zajištěny finanční prostředky na plynulé financování realizace projektu.

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.

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.

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.

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.

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.

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).

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).

Jsem se nedopustil jednání závažným způsobem odporujícího profesní etice.

Já, resp. můj statutární orgán či člen statutárního orgánu, nebyl pravomocně odsouzen za trestný čin, jehož
skutková podstata souvisela s předmětem mé činnosti.
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Jméno a příjmení osoby oprávněné jednat jménem
žadatele

Místo a datum

Podpis a razítko
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