
S T A T U T Á R N Í   M Ě S T O 

L I B E R E C  

 

4.  zasedání zastupitelstva města dne: 24. 4. 2014 

Bod pořadu jednání:       

IPRM Rochlice - Dodatek č.2  

 

Zpracoval: Ing. Martin Čech  

odbor, oddělení: strategického rozvoje a dotací 

telefon: 48 524 3575 

Schválil: vedoucí oddělení       

 vedoucí odboru Ing. Michal Vereščák 

Projednáno: radou města dne 15.4.2014 

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     
uzavřením Dodatku č.2 k dohodě o zabezpečení realizace Integrovaného plánu rozvoje města 
s Českou republikou – Ministerstvem pro místní rozvoj, Staroměstské náměstí 6, 110 15 Pra-
ha 1 a  
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u k l á d á  
Ing. Jiřímu Rutkovskému, náměstkovi primátorky, předložit ke schválení zastupitelstvu města 

T: 4/2014 
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Důvodová zpráva 
 

Město uzavřelo 3.7.2009 Dohodu o zabezpečení realizace Integrovaného plánu rozvoje města 
s Českou republikou – Ministerstvem pro místní rozvoj, Staroměstské náměstí 6, 110 15 Pra-
ha 1 (ŘO IOP). 

ŘO IOP přistoupil ke dvěma změnám na úrovni všech IPRM. První systémovou změnou je 
posunutí data realizace projektů. Původní termín nejzazší doby předložení žádosti o platbu u 
posledních projektů do 30.6.2015 se posouvá do 31.12.2015.  

A v souladu s naší žádostí navýšil alokaci našeho IPRM z 6 020 554 EUR na 8 057 591 EUR. 
Tyto nové prostředky mohou být použity výhradně na revitalizaci veřejných prostranství 
v rámci zóny IPRM Rochlice. 

 

 

 

 

 

 

Přílohy: Návrh Dodatku č.2 
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                                                                                           Č.j.:  13590/2014 - 26 
                                                                                           Číslo v CES: 4463-22  
                                                                                                 

 
 

Dodatek č. 2 
k dohodě o zabezpečení realizace Integrovaného plánu rozvoje města  

 

Česká republika – Ministerstvo pro místní rozvoj 
jako Řídící orgán Integrovaného operačního programu  
se sídlem: Staroměstské náměstí 6, 110 15  Praha 1 
zastoupená: Mgr. et Mgr. Věrou Jourovou, ministryní pro místní rozvoj              
IČ: 66 00 22 22 
  
(dále jen „ministerstvo“) 
 
na straně jedné 
 
a 
 
Statutární město Liberec 
jako předkladatel Integrovaného plánu rozvoje města 
se sídlem: Nám. Dr. E. Beneše 1, 460 59 Liberec 1 
zastoupené: Mgr. Martinou Rosenbergovou, primátorkou města 
IČ: 00262978 
 
(dále jen „město“) 
 
na straně druhé 
 

uzavřely v souladu s ustanovením § 269 odst. 2 obchodního zákoníku dohodu o zabezpečení 
realizace Integrovaného plánu rozvoje města Liberec - Regenerace sídliště Rochlice (dále 
jen „IPRM“)  v rámci Integrovaného operačního programu (dále jen „IOP“), která nabyla 
platnosti a účinnosti dnem 3. července 2009 (MMR č.j. 582/2009 – 62). 

Na základě článku 11 odst. 3 dohody se obě smluvní strany, ministerstvo a město, dohodly 
formou dodatku č. 2 k dohodě změnit vybrané části dohody takto:  
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Článek 1 
Změny v dohodě 

 
1. V článku 2 o názvu „Předmět dohody“ se odst. 1 nahrazuje novým zněním v této 

podobě:  
 

Město se zavazuje realizovat IPRM, který je obsažen v Žádosti k IPRM a je identifikován 
následujícími údaji: 

Číslo žádosti a název IPRM: 1/SV/33, Integrovaný plán rozvoje města Liberec - 
Regenerace sídliště Rochlice  

Datum schválení IPRM zastupitelstvem města: 11. prosince 2008 

Hlavní cíl IPRM: Zlepšení podmínek pro život obyvatel sídliště, zkvalitnění bydlení, 
vytvoření kvalitního životního prostředí s dostatkem ploch pro dopravu v klidu, veřejné 
zeleně, dětských hřišť a sportovišť i oddechových ploch pro seniory, posílení atraktivity 
zóny pro obyvatele střední příjmové skupiny, to vše na principu partnerství, s cílem 
zamezit vzniku sociálního ghetta prostřednictvím maximálního využití podpory z fondů 
EU. 

Celkové způsobilé výdaje IPRM (v tis. EUR, orientačně v tis.Kč): 13 853 EUR; 

374 056  Kč 

z toho (v %): a) výdaje zaměřené na revitalizaci veřejných prostranství:  47,8 

                       b) výdaje zaměřené na regeneraci bytových domů:             52,2 

      Monitorovací indikátory IPRM výsledku: 

Indikátor Měrná jednotka Výchozí hodnota Cílová hodnota 
Plocha 

revitalizovaného 
území 

 
m2 0 170 356 

Počet 
regenerovaných 

bytů 

počet 
0 2 975 

Úspora spotřeby 
energie 

% 
0 20 

  
 

2. V článku 2 o názvu „Předmět dohody“ se odst. 2 nahrazuje novým zněním v této 
podobě:  
 

Ministerstvo se zavazuje na základě schválení IPRM rozhodnutím ministra pro místní 
rozvoj č. 54 ze dne 27. března 2009, alokovat pro IPRM v oblasti intervence 5.2 za 
účelem jeho realizace finanční částku v maximální výši 8 057 591 EUR z  Evropského 
fondu regionálního rozvoje.  
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3. V článku 3 o názvu „Povinnosti města“ se v odstav. 3 nahrazuje věta „Město ukončí 
realizaci IPRM do 30. června 2015“ větou „Město ukončí realizaci IPRM do 31. 
prosince 2015“ s příslušným odkazem na poznámku pod čarou, která nahrazuje 
původní poznámku pod čarou ve znění „Nejpozději je možno ukončit IPRM do 30. 
června 2015; ukončením realizace IPRM se rozumí podání poslední žádosti o platbu v 
případě posledního projektu IPRM“ novou poznámkou pod čarou ve znění 
„Nejpozději je možno ukončit realizaci IPRM do 31. prosince 2015, ukončením 
realizace IPRM se rozumí podání žádosti o platbu v případě posledního projektu 
IPRM“. 

      
4. Ostatní části dohody ze dne 3. července 2009 se nemění. 

 

Článek 2 
Závěrečná ustanovení 

 
1. Tento dodatek č.2 nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.   
 
2. Dodatek je vyhotoven ve třech stejnopisech, které mají platnost originálu. Jeden stejnopis 

obdrží město, zbývající dva stejnopisy obdrží ministerstvo. 
3.  Tento dodatek byl schválen usnesením Zastupitelstva města Liberec č. …..  ze dne…. 
 
 
 
V Praze dne ……………                            V Liberci dne ……………… 
 
 
Za ministerstvo                                                        Za město 
 
 
……………………………………………             …………………………………………… 
 
 
 
 
 


