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S T A T U T Á R N Í  M Ě S T O  
L I B E R E C  

 
 
 
3. zasedání zastupitelstva města dne: 27. 3. 2014 

Bod pořadu jednání:       

 
 

 

Smlouva o poskytnutí dotace a schválení přijetí dotace na projekt "ZŠ Sokolovská - 
rekonstrukce" 
 

 

Zpracoval: Ing. Hana Vávrová, odd. přípravy a řízení projektů 

odbor, oddělení:                                                    odbor strategického rozvoje a dotací, odd. přípravy a 
řízení projektů 

telefon: 48 524 3189 

Schválil: vedoucí oddělení Ing. Martin Čech, vedoucím oddělení přípravy a řízení 
projektů 

 vedoucí odboru Ing. Michal Vereščák, vedoucí odboru strategického 
rozvoje a dotací  

 

Projednáno: 
 
mimořádnou radou města dne 25.3.2014 

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  

1) uzavření Smlouvy o poskytnutí dotace na projekt "ZŠ Sokolovská - rekonstrukce" 
z Regionálního operačního programu NUTS II Severovýchod 

2) přijetí dotace na projekt "ZŠ Sokolovská - rekonstrukce" z Regionálního operačního 
programu NUTS II Severovýchod. Poskytnutá dotace bude činit 85% z celkových 
způsobilých výdajů projektu, nejvýše však 13 944 540,04 Kč. 
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a  u k l á d á  
 
Ing. Jiřímu Rutkovskému, náměstkovi primátorky, zajistit uzavření předmětné Smlouvy a 
přijetí dotace. 

4/2014 
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Důvodová zpráva  
 
Rada města schválila dne 17. 4. 2012 usnesením č. 317/2012 založení projektu „ZŠ Soko-
lovská – rekonstrukce“ z IPRM Liberec – Atraktivní a kvalitní život v Liberci.  
 

Projekt „ZŠ Sokolovská - rekonstrukce“ řeší celkovou rekonstrukci objektu tělocvičny, která 
v současné době patří k Základní škole Sokolovská (odloučené pracoviště nám. Míru). Dů-
vodem je nevyhovující stávající zázemí objektu tělocvičny, který je ve velmi špatném stavu. 
Rekonstrukce zahrnuje modernizaci střechy, asanaci vnitřních obvodových zdí a obkladů 
včetně zabezpečení radiátorů, rekonstrukci podlah, sociálního zázemí a další. V rámci pro-
jektu bude pořízeno i vybavení do nově vybudované posilovny. Nedílným efektem realizace 
projektu je zvýšení atraktivity města a zároveň zvýšení kvality života obyvatel dotčených 
oblastí.  
 
Cílem projektu je rozvoj infrastruktury v oblasti pohybového vzdělávání a volnočasových 
aktivit. 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. 
 
Na základě usnesení rady města č. 122/2014 ze dne 4. 2. 2014 byla uzavřena smlouva o dílo 
na realizaci stavby k projektu "ZŠ Sokolovská - rekonstrukce" se společností B & F spol. s 
r.o., Novoměstská 1443, 464  01 Frýdlant, IČ 499 05 201. Předpokládaný termín ukončení 
realizace stavby, dle dodatku ke smlouvě o dílo schváleném usnesením rady č. 257/2014 ze 
dne 18.3.2014, je stanoven na 31. 7. 2014. 
 
Maximální výdaje projektu činí 16 405 341,24 Kč. Výše dotace ze strukturálních fondů EU 
činí 85 % celkových způsobilých výdajů, z čehož vlastní prostředky činí  2 460 801,20 Kč. 
Vzhledem k nižší vysoutěžené částce na stavební práce došlo k úspoře financí proti předpo-
kládané projektované částce a tedy i k ponížení spolufinancování. Město ušetřilo cca 
3,2 mil. Kč, což je cca 20 % ceny zakázky. 
 
 Maximální částka 

v Kč 
Maximální podíl 

CZV v % 
Celkové způsobilé výdaje projektu 16 405 341,24 100,00 
Poskytnutá dotace (prostředky z ERDF) 13 944 540,04 85,00 
Vlastní zdroje příjemce   2 460 801,20 15,00 
 
 

 

 
Příloha: 
 

1) Smlouva o poskytnutí dotace na projekt „ZŠ Sokolovská – rekonstrukce“ s číslem 
LB/1330/S z Regionálního operačního programu NUTS II Severovýchod 


















































