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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 "Sportovní centrum 
pro mládež v areálu ZŠ Vrchlického a Sokolovská"  

 

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 "Sportovní centrum pro mládež 
v areálu ZŠ Vrchlického a Sokolovská" z Regionálního operačního programu NUTS 
II Severovýchod 

2) přijetí dotace na projekt "Sportovní centrum pro mládež v areálu ZŠ Vrchlického a 
Sokolovská" z Regionálního operačního programu NUTS II Severovýchod. 
Poskytnutá dotace bude činit 85% z celkových způsobilých výdajů projektu, nejvýše 
však 12 677 985,15 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 18. 6. 2013 usnesením č. 491/2013 založení projektu "Sportovní 
centrum pro mládež v areálu ZŠ Vrchlického a Sokolovská" z IPRM Liberec – Atraktivní a 
kvalitní život v Liberci.  
 
Předkládaný projekt „Sportovní centrum pro mládež v areálu ZŠ Vrchlického a Sokolovská“ 
řeší rekonstrukci objektu bývalého Střediska služeb školám, který je součástí ZŠ Vrchlické-
ho. V současné době je ve výpůjčce Sportovního klubu stolního tenisu (SKST), který ho 
využívá spolu se ZŠ Vrchlického. Rekonstrukcí dojde k naplnění 2. etapy výstavby „Kraj-
ského střediska mládeže“ stolního tenisu a bude vybudováno i zázemí pro další sport - gym-
nastický, step a team aerobic. Jako garant k projektu přistoupilo i občanské sdružení Sport 
Aerobic Liberec, pro jehož činnost zde vzniknou dvě plochy s parametry pro závodní aero-
bic, gymnastický a aerobní sál včetně drobných úprav stávajících sportovních prostor a zá-
zemí pro Sportovní klub stolního tenisu a Sport Aerobic Liberec. 
 
Smlouva o partnerství na projektu „Sportovní centrum pro mládež v areálu ZŠ Vrchlického 
a Sokolovská“ mezi Statutárním městem Liberec a Sportovním klubem stolního tenisu Libe-
rec společně s Sport Aerobic Liberec o.s. byla podepsána dne 23. 7. 2013. 
 
Cílem projektu je rozvoj infrastruktury v oblasti pohybového vzdělávání a volnočasových 
aktivit. Hlavním výstupem bude vytvoření nových možností a příležitostí na trávení volného 
času a vznik edukativních aktivit pro děti a mládež.  
 
Na základě usnesení rady města č. 64/2014 ze dne 21. 1. 2014 byla uzavřena smlouva o dílo 
na realizaci stavby k projektu "Sportovní centrum pro mládež v areálu ZŠ Vrchlického a 
Sokolovská" se společností UNISTAV a.s., Příkop 6, 602 00 Brno, IČ 005 31 766. Předpo-
kládaný termín ukončení realizace stavby je stanoven na 30. 6. 2014. 
 
Maximální výdaje projektu činí  14 915 276,75 Kč. Výše dotace ze strukturálních fondů EU 
činí 85 % celkových způsobilých výdajů, z čehož vlastní prostředky činí  2 237 291,60 Kč. 
Vzhledem k nižší vysoutěžené částce na stavební práce došlo k úspoře financí oproti před-
pokládané projektované částce a tedy i k ponížení spolufinancování. Město ušetřilo 
cca 1,6 mil. Kč. 
 
 Maximální částka 

v Kč 
Maximální podíl 

CZV v % 
Celkové způsobilé výdaje projektu 14 915 276,75 100,00 
Poskytnutá dotace (prostředky z ERDF) 12 677 985,15 85,00 
Vlastní zdroje příjemce   2 237 291,60 15,00 
 
 

 
Příloha: 
 

1) Smlouva o poskytnutí dotace na projekt „Sportovní centrum pro mládež v areálu ZŠ 
Vrchlického a Sokolovská“ s číslem LB/1331/S z Regionálního operačního 
programu NUTS II Severovýchod 

 




















































