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DRAŽBY POZEMKY 

 
poř. 
číslo 

katastrální území parcelní číslo druh pozemku výměra 
(m2) 

 nejnižší 
  podání 

(Kč) 

01 Liberec 1940 zahrada 1.102 1,705.000,- 

02 Rochlice u Liberce 170/1 trvalý travní porost 801 133.000,- 

03 Dolní Hanychov 513/1 trvalý travní porost 1.480 554.000,- 

04 Františkov u Liberce 371/1 trvalý travní porost 642 269.000,- 

05 Františkov u Liberce 371/4 trvalý travní porost 641 269.000,- 

06 Františkov u Liberce 371/5 trvalý travní porost 641 269.000,- 

07 Starý Harcov 1669/3, 1669/5 zahrada 1.170 1,334.000,- 

08 Doubí u Liberce 782/37 trvalý travní porost 610 116.000,- 

09 Doubí u Liberce 782/167 trvalý travní porost 609 116.000,- 

10 Doubí u Liberce 1057/1 zahrada 663 126.000,- 

11 Doubí u Liberce 1057/4 zahrada 662 126.000,- 

12 Doubí u Liberce 1058/1, 1059 trvalý travní porost, 
orná půda 

760 144.000,- 

13 Kunratice u Liberce  354 trvalý travní porost 3.417 423.000,- 

14 Krásná Studánka 760/1 orná půda 1.206 150.000,- 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Příloha k usn. č. 77/10



Příloha č. 1 

01       k.ú. Liberec  p.č. 1940 
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02       k.ú. Rochlice u Liberce  p.č. 170/1 
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03       k.ú. Dolní Hanychov  p.č. 513/1 
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04       k.ú. Františkov u Liberce, p.č. 371/1 
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05       k.ú. Františkov u Liberce, p.č. 371/4 
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06       k.ú. Františkov u Liberce, p.č. 371/5 
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07       k.ú. Starý Harcov  p.č. 1669/3, 1669/5 
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08       k.ú. Doubí u Liberce  p.č. 782/37 
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09       k.ú. Doubí u Liberce  p.č. 782/167 
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10       k.ú. Doubí u Liberce  p.č. 1057/1 
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11       k.ú. Doubí u Liberce  p.č. 1057/4 

 

Příloha k usn. č. 77/10



Příloha č. 1 

 

Příloha k usn. č. 77/10



Příloha č. 1 

11       k.ú. Doubí u Liberce  p.č. 1058/1, 1059 
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13       k.ú. Kunratice u Liberce  p.č. 354 
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14       k.ú. Krásná Studánka  p.č. 760/1 

 

Příloha k usn. č. 77/10



Příloha č. 1 

 

 

Příloha k usn. č. 77/10



Příloha č. 1 

 
01       k.ú. Liberec  p.č. 1940 

 
 
02     k.ú. Rochlice u Liberce  p.č. 170/1 
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03     k.ú. Dolní Hanychov  p.č.513/1 

 
 

04     k.ú. Františkov u Liberce  p.č. 371/1 
05     k.ú. Františkov u Liberce  p.č. 371/4 
06     k.ú. Františkov u Liberce  p.č. 371/5 
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07     k.ú. Starý Harcov  p.č. 1669/3, 1669/5 

 
 
08     k.ú. Doubí u Liberce  p.č. 782/37 
09     k.ú. Doubí u Liberce  p.č. 782/167 
10     k.ú. Doubí u Liberce  p.č. 1057/1 
11     k.ú. Doubí u Liberce  p.č. 1057/4 
12     k.ú. Doubí u Liberce  p.č. 1058/1, 1059 
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13     k.ú. Kunratice u Liberce p.č. 354 

 
 
14     k.ú. Krásná Studánka p.č. 760/1 
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Využití ploch dle stávajícího územního plánu 

 
poř. 
číslo 

katastrální území parcelní číslo využití ploch dle  územního plánu 

 01 Liberec 1940 polyfunkční stabilizovaná plocha bydlení čistého,  
pozemek částečně svažitý, na části trafostanice 

 02 Rochlice u Liberce 170/1 polyfunkční stabilizovaná plocha bydlení městského, 
prakticky nezastavitelné 

03 Dolní Hanychov 513/1 polyfunkční stabilizovaná plocha bydlení čistého 

04 Františkov u Liberce 371/1 stabilizované plochy zahrádek a chatových osad, zahrádky 
a zahrádkové osady, zatravněný svažitý pozemek, složitý 
přístup 

05 Františkov u Liberce 371/4 stabilizované plochy zahrádek a chatových osad, zahrádky 
a zahrádkové osady, zatravněný svažitý pozemek, složitý 
přístup 

06 Františkov u Liberce 371/5 stabilizované plochy zahrádek a chatových osad, zahrádky 
a zahrádkové osady, zatravněný svažitý pozemek, složitý 
přístup 

07 Starý Harcov 1669/3, 1669/5 návrhová plocha veřejné vybavenosti – obchodní zařízení, 
služby 

08 Doubí u Liberce  782/37 návrhové plochy zahrádek a chatových osad,  louky tvořící 
ochranné pásmo mezi obytnou zástavbou a průmyslovými 
plochami 

09 Doubí u Liberce 782/167  návrhové plochy zahrádek a chatových osad,  louky tvořící 
ochranné pásmo mezi obytnou zástavbou a průmyslovými 
plochami 

10 Doubí u Liberce  1057/1 návrhové plochy zahrádek a chatových osad,  louky tvořící 
ochranné pásmo mezi obytnou zástavbou a průmyslovými 
plochami 

11 Doubí u Liberce  1057/4 návrhové plochy zahrádek a chatových osad,  louky tvořící 
ochranné pásmo mezi obytnou zástavbou a průmyslovými 
plochami 

12 Doubí u Liberce  1058/1, 1059 návrhové plochy zahrádek a chatových osad,  louky tvořící 
ochranné pásmo mezi obytnou zástavbou a průmyslovými 
plochami 

13 Kunratice u Liberce 354 plochy přírody a krajiny – travní porosty a ostatní plochy 
v krajině, plochy nezastavitelné, přes polovinu pozemku 
vede  funkční biokoridor, zarostlé nálety 

14 Krásná Studánka 760/1 plocha přírody a krajiny – lesní porosty, plocha 
nezastavitelná 

 

Příloha k usn. č. 77/10



Příloha č. 2 

 
D ů v o d o v á   z p r á v a 

 
Správní rada MFRB se sešla dne 1.4.2010 a projednala níže uvedené body : 
 

1. Hospodaření s finančními prostředky MFRB v roce 2009 
2. Posouzení a hodnocení přijatých žádostí pro přidělení dotace v roce 2010 

 
ad 1.  Hospodaření s finančními prostředky MFRB v roce 2009 
 
Zůstatek na účtu k l.1.2009 včetně úroků    7,468.847,00 
Tvorba fondu        4,200.000,00 
Zůstatek na účtu k 31.12.2009 včetně úroků   7,391.991,00 
Zůstatek na účtu k 31.3.2010     6,056.491,00* 
(* Pozn. dle sdělení EO byla z účtu MFRB převedena v tomto roce ještě částka 1,335.500,-- Kč, 
kterou došlo ke konečnému vyúčtování roku 2009) 
 
 
Přehled dokončených akcí v roce 2009 včetně výše čerpání finančních prostředků a 
přehled nevyčerpaných (závazných) finančních prostředků převáděných do roku 2010 
(jedná se o usnesením ZM schválené finanční prostředky z předchozích let) 
 

Poř. č. Příjemce dotace čerpáno v roce 
2009 

částka k čerpání 
v roce 2010 

Poznámka 

1. Nové bydlení Pavlovice 300.000,00 228.500,00  

2. Robert Kleiner - 226.533,00  

3. Továrna spol. s r.o. 1,063.733,00 281.098,00  

4. Otakar Vašák 779.869,00 541.184,00  

5. Jan Švec 623.700,00 - akce dokončena 

6. Družstvo Vlčí vrch  47.400,00 - akce dokončena 

7. Jan Lochman - 868.000,00  

8. Sdružení Jizerská 1,035,500,00 - akce dokončena 

9. Rodinné domy 
Kavkazská s.r.o. 

- 780.000,00  

10. Ing. Zbyněk Besta - 872.700,00* žádost o snížení – 
viz níže 

  
m e z i s o u č e t 

 
 

 
3,798.015,00 

 

  
SČVK, a.s. * 

 
 

 
65.000,00* 

úprava vodovod. 
řadu Písecká 

  
c e l k e m 

 
 

 
3,863.015,00 

 

 
Aktuální zůstatek včetně úroků      6,056.491,00  
Z toho závazné přísliby (pod usnesením ZM)                      -   3,863.015,00 
Rezerva                   2,193.476,00 
Tvorba fondu pro rok 2010 (schváleno ZM)     2,100.000,00 
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Finanční prostředky k rozdělení pro rok 2010                             4,293.476,00 

Výše uvedená částka 4,293.476,-- Kč určená k rozdělení pro rok 2010 zahrnuje i rozdíl 
z původně schválené dotace Ing. Bestovi přiznané v rámci konání 2. kola v červnu 2009. Nyní 
Ing. Besta správní radě předložil upravený projekt, kterým současně dochází i ke snížení 
 původně schválené dotace ve výši 1,757.000,-- Kč na novou částku ve výši 872.700,-- Kč 
(částka k vrácení zpět do fondu k dalšímu rozdělení tak činí 884.300,-- Kč).  

Předseda správní rady, Ing. Bernát, v této souvislosti dále navrhl správní radě ponechat ve 
fondu minimální finanční rezervu tak, že  částka k rozdělení nepřekročí 4 mil. Kč. 
 

Následně správní rada MFRB svým hlasováním schválila : 
- předloženou zprávu o hospodaření s finančními prostředky za rok 2009,  
- úpravu – snížení výše přidělených prostředků z MFRB Ing. Bestovi a  
- zachování finanční rezervy ve fondu MFRB pro rok 2010.  

 

ad 2. Posouzení a hodnocení přijatých žádostí pro přidělení dotace v roce 2010 
 

Přihlášku podalo celkem 7 žadatelů s celkovým finančním požadavkem na poskytnutí dotace 
ve výši 23,241.179,-- (rozpočtové náklady pak činí 73,078.914,-- Kč) + jeden zájemce, Ing. 
Kleiner, požádal o navýšení již přidělené dotace (z celkově poskytnuté dotace ve výši 
2,792.811,- Kč zbývá ještě k čerpání  226.533,- Kč) a to o další částku ve výši  400.000,- Kč. 

Správní rada posoudila všechny předané žádosti z hlediska jejich plnění dle zveřejněných 
„Podmínek k podání žádosti pro poskytnutí příspěvku z MFRB pro r. 2010“ zveřejněné v 
termínu od 18.12.2009 – 1.3.2010 (dále jen „Podmínky“). 
 

Výsledkem jsou níže uvedení žadatelé, kterým správní rada svým hlasováním 
nedoporučila poskytnutí finanční dotace  : 
 

Nové bydlení Pavlovice  -  čl. III.  Podmínek stanoví, že „Finanční podpora je poskytována 
na výstavbu inženýrských sítí pro budoucí bytovou výstavbu, kde tato infrastruktura doposud 
není vybudována“, což v případě tohoto žadatele neplatí, výstavba je již z převážné části 
realizována a část z vybudovaných rodinných domů má již přidělená i čísla popisná. 
 

Marie Ferusová Horáková – opět nesoulad s čl. III. Podmínek. Podaná žádost se týká 
rekonstrukce komunikace nikoli její nové výstavby. 
 

FECID – AD s.r.o. -  nesplněn čl. IV., bod 4. Podmínek, který stanoví podklady k žádosti, 
v tomto případě se konkrétně jedná o „ 4. Příslušná územní rozhodnutí v právní moci a žádost 
o vydání stavebního povolení na infrastrukturu, která je předmětem dotace. V případě, že 
žadatel má již stavební povolení vydáno, bude rovněž přílohou žádosti“.  
V příloze žádosti bylo doloženo pouze původní  stavební povolení (veřejná vyhláška) z roku 
2007, vydané v souvislosti s výstavbou řadových domů. Nové stavební povolení, nebo 
případně jeho změna však doložena nebyla. 
 

Ing. Robert Kleiner – žádost o další navýšení dotace schválené v celkové výši 2,792.811,-- Kč 
o dalších 400.000,-- Kč na dokončení komunikace v ulici Kořenovská s tím, že „Dokončení 
komunikace brání řádné kolaudaci již vybudovaných IS jejich předání do vlastnictví města 
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Liberec, jakož i řádné kolaudaci stávající výstavby rodinných domů.“  ohodnotila správní rada 
jako nedostatečné zdůvodnění a navýšení nedoporučila. 

Dále správní rada přistoupila k  rozdělení finančních prostředků těm žadatelům, kteří 
podmínky pro přidělení dotace splnili.  

Při výši finančních prostředků 4 mil. Kč se správní rada svým hlasováním rozhodla použít 
jako klíč pro stanovení doporučené výše dotace hlavně počet nových bytových jednotek  
(celkové zainvestování území určeného pro novou výstavbu) a to ve výši 13.000,-- Kč/bytová 
jednotka a u zbývajících akcí (jednotlivé investice) s přihlédnutím k poměru rozpočtové 
náklady x požadavek na dotaci. 

 

Doporučení žadatelé, kterým správní rada svým hlasováním doporučila poskytnutí 
finanční dotace  : 
 

Továrna spol. s r.o. -  doporučena dotace na vybudování veřejného osvětlení  v ul. Tálinská  
v požadované výši, tj. 87.500,-- Kč  (100% požadavku na dotaci a 31,5 % z celkových 
rozpočtových nákladů). Žadatel má vydáno územní i stavební povolení. 

 

M – stavby s.r.o. – doporučena dotace na vybudování vodovodu (nová lokalita rodinných 
domů v blízkosti ul. Polní ve Starých Pavlovicích) ve výši 315.600,-- Kč, tj. 56,0 % 
z požadavku na dotaci  a  49,0 % z rozpočtových nákladů.  
Žadatel má vydáno územní i stavební povolení. 
U výstavby komunikace a veřejného osvětlení pak nebyla splněna podmínka spočívající v 
doložení dokladu žádosti o vydání stavebního povolení a dotace tedy nebyla přidělena. 

 

Rezidence Na Lukách s.r.o. -  jedná se o výstavbu celkem 269 b.j. umístěných v celkem 17 
bytových domech v lokalitě Nová Ruda. Žadatel má vydané územní rozhodnutí na veškeré 
inženýrské sítě, stavební povolení na vodohospodářské objekty a podanou žádost o  stavební 
povolení na komunikaci a veřejné osvětlení. 
Doporučená výše dotace činí 3,497.000,-- Kč (13.000,-- Kč/b.j.).  Smluvně bude tato částka 
vztažena k výstavbě vodovodu a splaškové kanalizaci, aby nebyla ztížena pozice žadatele při 
možnosti získávání dotací i z jiných zdrojů. 

 

Bárta Václav a Helena – jedná se o inženýrské sítě pro výstavbu 4 rodinných domů (6 b.j.) 
v Doubí, ul. Kaplanova. Žadatel má vydáno územní i stavební povolení. 
Doporučená výše dotace činí 78.000,-- Kč (13.000,-- Kč/b.j.). 

 

Celková výše přidělených prostředků pro rok 2010 tak činí celkem 3,978.100,-- Kč. 

 

Přehled všech přijatých žádostí včetně specifikace požadavků a navržené výše dotace – viz 
níže. 
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MFRB – 2010 přehled přijatých žádostí k 1.3.2010 
 

 poř.  

  č. 

žadatel kat. území 

(lokalita) 

RD 
počet 
b.j 

voda kanal. 
kom.  

VO 

rozpočtové 
náklady 
bez DPH 

požadavek 
na dotaci 

   % 
dotace 

stavební povol. 

územní rozhod. 

navržená 

výše 

dotace 
1. Rezidence Na Lukách s.r.o. 

Pražská 893/12, Liberec III 
 

Vratislavice 
nad Nisou 
(Nová Ruda) 

  269 b.j. 
(17 BD) 

komunikace 
vodovod 
splašková kan. 
dešťová kan. 
VO 

18,931.679 
4,806.014 

16,571.423 
14,061.125 
3,109.906 

57,480.146 

8,239.450 
2,008.840 
2,167.700 
1,520.300 
1,255.500 

15,191.790 

43,5 
41,7 
13,1 
10,8 
40,3 
26,4 

ÚR – vydáno   
SP- vydáno na 
vodohosp. objekty 
podána žádost o 
SP na komunikaci 
a VO  

3,497.000,-- Kč, 
 (na vodovod a     
  splaškovou  
  kanalizaci) 

 
2. Nové bydlení Pavlovice 

Jestřábí 974/1, Liberec I 
 

Staré 
Pavlovice 

55 řad. 
RD 
 

komunikace  
kom. - ostatní 
vodovod 
splašková kan. 
dešťová kan. 
 

1,095.000 
2,748.000 
1,455.000 
2,100.000 
1,861.000 
9,259.000 

696.000 
1,752.000 

778.600 
705.000 
712.500 

4,644.100 

63,5 
63,7 
53,5 
33,5 
38,2 
50,1 

 SP- vydáno na 
vše 

 
 
         ----- 
 

 
3. M-stavby s.r.o. 

Selská 11, Liberec XII 
 

Staré Pavlovice   19RD komunikace 
vodovod 
VO 

2,788.922 
644.061 
472.837 

3,905.820 

1,600.000 
563.550 
229.500 

2,393.050 

57,3 
87,5 
48,5 
61,2 

ÚR – vydáno  na 
vše 
SP vydáno na 
vodovod 

 
 315.600,--- Kč 
 (na vodovod) 

                                                                                                              
4. Marie Ferusová Horáková 

1. Máje 328,Hrádek n/N 
Staré Pavlovice 
(ul. Kaštanová) 

  1RD komunikace 
(oprava) 

159.600 114.000 71,4 Vydán souhlas 
s provedením 
stavby  

 
        ----- 

 
5. Továrna, spol. s r.o. 

Českých bratří 26/13, 
Liberec I 
 

Dolní 
Hanychov 
(ul. Tálinská) 

  10 RD 
3 BD 

(55 b.j.) 

VO 
(6 stožárů) 

       277.009         87.500 31,5 ÚR – vydáno   
SP- vydáno  

 
 87.500,-- Kč 
  

 
6. Bárta Václav a Helena 

Pilínkovská 105, Liberec 
Dlouhý Most 79 

Doubí 
(ul. Kaplanova) 
 

  4 RD vodovod 
tlaková kanal. 
 

1,007.715 
       530.737 

1,538.452 

     212.230 
139.620 
351.850 

21,0 
26,3 
22,8 

ÚR – vydáno   
SP- požádáno  

 
  78.000,-- Kč 
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7. FECID – AD s.r.o. 
Sokolovské nám 1, 
Liberec I 
 

Dolní 
Hanychov 
(ul. Tálinská) 

  24 RD dešťová kan. 
 

458.889 458.889 100 doložena původní 
veřejná vyhláška 
– neaktualizováno 
na nový stav  

 
         ------ 

 C e l k e m         3,978.100,-- Kč 
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Příloha č. 3 
 

D Ů V O D O V Á   Z P R Á V A 
 
 
 
 
  
V souladu se schváleným plánem činnosti RM a ZM předkládá odbor ekonomiky na 
základě předaných požadavků z jednotlivých odborů návrh 2. rozpočtového opatření 
Statutárního města Liberec na rok 2010. 
 
Příjmy města se upravují o 52 228 364 Kč. Byly zařazeny dotace ze státního 
rozpočtu, z rozpočtu Krajského úřadu Libereckého kraje a přijaté pojistné náhrady. 
Provedena oprava zrušené rozpočtové položky 2210 – přijaté sankční platby  a 
nahrazena novou rozpočtovou položkou 2212 – sankční platby přijaté od jiných 
subjektů, rozpočtově neutrální úprava.  
 
Výdaje města se upravují  o 67 276 982  Kč. Výše dotací z příjmů ze státního 
rozpočtu a rozpočtu Krajského úřadu Libereckého kraje je rozdělena ve výdajích. Do 
rozpočtu jednotlivých odborů byly doplněny pojistné události, dle požadavků 
provedeny přesuny mezi odbory i uvnitř odborů. Z kapitálové a běžné rezervy byly 
pokryty požadavky jednotlivých odborů a dílčí změny jsou uvedeny v členění podle 
garantů ve výdajové části rozpočtu.   
  
Financování bylo upraveno o 15 048 618  Kč. Byly zařazeny požadavky použití 
finančních prostředků z minulých let u fondů a zvýšen požadavek v čerpání 
revolvingového úvěru. 
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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  
náměstí Dr. E. Beneše 1, Liberec, 460 59 

D O D A T  E  K  Č.  1 
ke zřizovací listině  příspěvkové organizace Základní škola, Liberec, Barvířská 38/6 

příspěvková organizace 

 

Statutární město Liberec usnesením zastupitelstva č. …  ze dne  … 

s c h v a l u j e 

podle § 84 odst. 2 písm. d) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění 
pozdějších předpisů, v souladu s ustanovením § 27 zákona č. 250/2000 Sb.,o rozpočtových 
pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, dodatek č. 1 ke zřizovací listině 
příspěvkové organizace 

 

Základní škola,   Liberec, Barvířská 38/6, příspěvková organizace 
 
 
V čl. II. se upravuje název příspěvkové organizace takto :  

II. 

NÁZEV A SÍDLO PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE  

Název : Základní škola a Mateřská škola, Liberec, Barvířská 38/6, příspěvková organizace 

Sídlo : PSČ : 460 01, Liberec 3, Barvířská 38/6 

Identifikační číslo : 65635612   

Právní postavení : příspěvková organizace 

 

 

V čl. III. v odstavci 1. se doplňují nové součásti  - mateřská škola, školní jídelna – výdejna a 
v odst. 2 se vymezuje nový předmět činnosti takto :  

 
III . 

VYMEZENÍ HLAVNÍHO Ú ČELU A PŘEDMĚTU ČINNOSTI  

1. Vymezení hlavního účelu činnosti  

Příloha k usn. č. 87/10 
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a) Příspěvková organizace je zřízena za účelem poskytování vzdělání a výchovy žáků 
podle § 3 zákona číslo  561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším 
odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) ve znění pozdějších předpisů (dále jen 
zákon č. 561/2004 Sb.) a je součástí výchovně vzdělávací soustavy.  Sdružuje :  

− Základní škola  

− Mateřská škola 

− Školní jídelna - výdejna 

− Školní družina 

− Školní klub 

 
 

2. Odpovídající předmět činnosti 

a) Poskytuje základní vzdělávání podle § 44 zákona č.  561/2004 Sb., 

b) poskytuje předškolní  vzdělávání podle § 33 zákona č. 561/2004 Sb.,  

c) zajišťuje stravování žáků a zaměstnanců školy v souladu s § 119 zákona č.  561/2004 
Sb.,  

d) zajišťuje stravování dětí a zaměstnanců mateřské školy v souladu s § 119 zákona č. 
561/2004 Sb., 

e) poskytuje zájmové vzdělávání ve školní družině a školním klubu v souladu s § 111 
zákona č.  561/2004 Sb.,  

f) zabezpečuje vyučovací a sportovní proces žáků tříd s rozšířenou výukou tělesné 
výchovy (sportovních tříd) se zaměřením na kopanou. 

 

Ostatní ustanovení zřizovací listiny zůstávají beze změny. 
 
 
Tento dodatek nabývá účinnosti dnem 1. 9. 2010. 

 

 
 
 
 
 
 
 
V Li berci dne         Ing. Jiří Kittner 
          primátor města 
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Příloha ke z řizovací listin ě

1.4.2010

 Název organizace:

 Sídlo organizace: Liberec 1, Staré Město, Palachova 504/7, PSČ 460 01

 IČO: 27336751

 Forma hospodaření: příspěvková organizace

Specifikace sv ěřeného majetku:

DLOUHODOBÝ NEHMOTNÝ A HMOTNÝ MAJETEK hodnota údaje v K č

  Movitý majetek Software pořizovací 0,00

  Movitý majetek Dlouhodobý nehmotný majetek pořizovací 0,00

  Nemovitý majetek Budovy, haly a stavby pořizovací 0,00

  Movitý majetek Samostatné movité v ěci pořizovací 0,00

  Nemovitý majetek Pozemky pořizovací 0,00

  Movitý majetek Umělecká díla a p ředměty pořizovací 0,00

                                                     C E L K E M : 0,00

DROBNÝ DLOUHODOBÝ NEHMOTNÝ A HMOTNÝ MAJETEK hodnota údaje v K č

  Movitý majetek Drobný dlouhodobý nehmotný majetek pořizovací 81 438,10

  Movitý majetek Drobný dlouhodobý hmotný majetek pořizovací 2 864 732,72

                                                     C E L K E M : 2 946 170,82

Komunitní stř edisko KONTAKT Liberec, p říspěvková organizace

  V souladu s usnesením Zastupitelstva města Liberec č. .… ze dne 29.4.2010 byl vymezen majetek ve 
  vlastnictví Statutárního města Liberec, který se organizaci předává k hospodaření ke dni:

1

Příloha k usn. č. 90/10 
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Rozpis sv ěřeného majetku :
Inv.majetek Označení IM Inv. číslo 1 Poř .hodnota (v K č)

0,00

                                                         Celkem : 0,00
POZNÁMKA: 

Drobný dlouhodobý hmotný a nehmotný majetek je uveden v celkové výši.

Ing. Jiří Kittner
V Liberci, dne                                                  primátor Statutárního města Liberec
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Příloha ke z řizovací listin ě

1.4.2010

 Název organizace:

 Sídlo organizace: Liberec 6, Krejčího 1172/3, PSČ 460 06

 IČO: 65100654

 Forma hospodaření: příspěvková organizace

Specifikace sv ěřeného majetku:

DLOUHODOBÝ NEHMOTNÝ A HMOTNÝ MAJETEK hodnota údaje v K č

  Movitý majetek Software pořizovací 0,00

  Movitý majetek Dlouhodobý nehmotný majetek pořizovací 0,00

  Nemovitý majetek Budovy, haly a stavby pořizovací 586 189,66

  Movitý majetek Samostatné movité v ěci pořizovací 9 117 272,75

  Nemovitý majetek Pozemky pořizovací 0,00

  Movitý majetek Umělecká díla a p ředměty pořizovací 0,00

                                                     C E L K E M : 9 703 462,41

DROBNÝ DLOUHODOBÝ NEHMOTNÝ A HMOTNÝ MAJETEK hodnota údaje v K č

  Movitý majetek Drobný dlouhodobý nehmotný majetek pořizovací 350 116,40

  Movitý majetek Drobný dlouhodobý hmotný majetek pořizovací 10 760 270,43

                                                     C E L K E M : 11 110 386,83

Centrum zdravotní a sociální pé če Liberec, p říspěvková organizace

  V souladu s usnesením Zastupitelstva města Liberec č. .… ze dne 29.4.2010 byl vymezen majetek ve 
  vlastnictví Statutárního města Liberec, který se organizaci předává k hospodaření ke dni:

1
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Rozpis sv ěřeného majetku :
Inv.majetek Označení IM Inv. číslo 1 Po ř.hodnota (v K č)

2076723 herní prvek pro sen. Rucken-Massage-Gerat (Krejčíh SC-0231/02001 158 309,67
2076724 herní prvek pro seniory Beintrainer (Krejčího) SC-0231/02002 240 853,76
2076725 herní prvek pro seniory Ruckentraine (Krejčího) SC-0231/02003 187 026,23

mezisouč et: 586 189,66
4087667 auto Š Felicia LBL 94-81 DHM:0032 366 020,00
4087668 videoprojektor s plátnem DHM:0035 112 728,00
4087669 kopírka AFICIO+podavač+st DHM:0070 71 407,00
4087670 auto Škoda Felicia Combi DHM:0073 302 254,00
4087671 auto Škoda Felicia Combi DHM:0077 315 109,00
4087672 suchá pedikúra DHM:0078 77 966,00
4087673 kopírovací stroj Olympia DHM:0079 67 600,00
4087675 počítač Zmatlík DHM:0089 43 840,00
4087676 židle hygienická CALYPSO DHM:0091 89 108,00
4087677 židle hygienická CALYPSO DHM:0092 89 109,00
4087678 auto Škoda Fabia 1,4 Combi, SPZ LBO 08-11 DHM:0093 393 333,50
4087665 auto Volkswagen kombi DHM:0103 451 273,00
4087666 auto Volkswagen transporter DHM:0106 766 289,00
4087658 knihovna 4600x1750x400 (pův. IM:2012927-rok DHM:0107 47 419,00
4087659 pult kuchyňský s vařičem DHM:0108 41 798,00
4087660 pult kuchyň3600x600x900 DHM:0110 31 209,00
4087661 lavice atyp /9 dílů/ DHM:0111 43 524,00
4087662 auto Renault KANGOO VP - 1,5dCi 70k Coc DHM:0112 335 314,00
4087663 auto Škoda ROOMSTER HTP Style I4/stříbrný DHM:0113 314 340,00
4087664 auto Škoda ROOMSTER HTP Style I4/stříbrný DHM:0114 293 340,00
4087653 vana s bočním vstupem PARKER, perlička DHM:0115 356 777,00
4087654 vana s bočním vstupem PARKER, perlička DHM:0116 356 777,00
4087655 vana s bočním vstupem PARKER, perlička DHM:0117 356 776,00
4087656 sprchové křeslo CARENDO, vč. příslušenství DHM:0118 166 191,00
4087657 sprchové křeslo CARENDO, vč. příslušenství DHM:0119 166 191,00
4088736 elektrický vakový zvedák Maxi Move s váhou DHM:0120 151 141,00

auto VW CADDY, SPZ 3L7 7467 DHM:0121 366 667,00
auto VW CADDY, SPZ 3L7 7468 DHM:0122 366 667,00
auto VW CADDY, SPZ 3L7 7632 DHM:0123 366 666,00
vana Parker s bočním vstupem, perlička DHM:0124 381 500,00
mixážní sprchový panel s desinfekcí DHM:0125 71 488,00
mixážní sprchový panel s desinfekcí DHM:0126 71 488,00
mixážní sprchový panel s desinfekcí DHM:0127 71 488,00
stavěcí zvedák Sara 3000, vč. Příslušenství DHM:0128 87 090,00
osobní auto Ford Transit Van DHM:0129 464 192,00

2073193 recepční pult, javor+sklo, 497x266cm DHM: 177 761,40
2075207 chladící vitrína samoobsl. N503 MAXI SQUARE DHM: 95 175,05
2075208 překapávač na teplé nápoje B10HW BONAMAT DHM: 109 651,87
2075210 parní konvektomat MKN GOLD pro 10-12 GN1/1 DHM: 370 732,95
2075211 chladící skříň jednodveřová RS06PX1F ELEKTROLUX DHM: 43 758,64
2075212 mycí stroj na talíře WT65BI ELEKTROLUX DHM: 123 982,84
2075209 čelní maska s výjezdním pojezdem UBS391A NERROX DHM: 59 742,70
2075213 výdejní stůl skříňový s policemi N21 Nerrox DHM: 82 387,80

mezisouč et: 9 117 272,75

                                                         Celkem : 9 703 462,41
POZNÁMKA: 

Drobný dlouhodobý hmotný a nehmotný majetek je uveden v celkové výši.

Ing. Jiří Kittner
V Liberci, dne                                                  primátor Statutárního města Liberec
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Příloha ke z řizovací listin ě

1.4.2010

 Název organizace:

 Sídlo organizace: Liberec IV - Perštýn, U Sirotčince 407, PSČ 460 01

 IČO: 00828963

 Forma hospodaření: příspěvková organizace

Specifikace sv ěřeného majetku:

DLOUHODOBÝ NEHMOTNÝ A HMOTNÝ MAJETEK hodnota údaje v K č

  Movitý majetek Software pořizovací 0,00

  Movitý majetek Dlouhodobý nehmotný majetek pořizovací 0,00

  Nemovitý majetek Budovy, haly a stavby pořizovací 16 280 488,88

  Movitý majetek Samostatné movité v ěci pořizovací 2 308 026,00

  Nemovitý majetek Pozemky pořizovací 4 059 362,00

  Movitý majetek Umělecká díla a p ředměty pořizovací 19 000,00

                                                     C E L K E M : 22 666 876,88

DROBNÝ DLOUHODOBÝ NEHMOTNÝ A HMOTNÝ MAJETEK hodnota údaje v K č

  Movitý majetek Drobný dlouhodobý nehmotný majetek pořizovací 86 815,40

  Movitý majetek Drobný dlouhodobý hmotný majetek pořizovací 6 258 864,78

                                                     C E L K E M : 6 345 680,18

Dětské centrum SLUNÍ ČKO, příspěvková organizace

  V souladu s usnesením Zastupitelstva města Liberec č. .… ze dne 29.4.2010 byl vymezen majetek ve 
  vlastnictví Statutárního města Liberec, který se organizaci předává k hospodaření ke dni:

1
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Rozpis sv ěřeného majetku :
Inv.majetek Ozna čení IM Inv. číslo 1 Poř .hodnota (v K č)

4088828 socha - plastika, U Sirotčince, parc. KU-0181/01001 200 000,00
4086629 Husova 1076/91, parc. 2889 (kojenecké oddělení) ND-01-P-1076 1 368 716,00
4086630 U Sirotčince 321/10, parc. 1449 (hospod. budova) ND-04-P-0321 1 368 569,00
4086747 U Sirotčince 407/10a, parc. 1450 (dětské oddělení) ND-04-P-0407 10 463 074,00
4086748 Holečkova 381/8, parc. 831 (jesle) ND-07-P-0381 875 632,00
4088825 hřiště-terénní úpravy, U Sirotčince, parc.1425/1 SC-0181/02001 1 651 244,00
4088826 keramická stěna U Sirotčince, parc. 1451/1 SC-0181/02002 140 000,00
4088827 dřevěný přístř. pro pobyt kojen. Husova parc. 2888 ST-0103/01001 153 253,88
4088829 oplocení-kovová vrata, U Sirotčince 407/10a ST-0181/03O01 60 000,00

mezisouč et: 16 280 488,88
4088193 televize Samsung+video DHM: 32 890,00
4088195 synoptometr DHM: 412 104,00
4088196 brýlová skříň DHM: 26 290,00
4088197 lokalizátor DHM: 39 270,00
4088198 stůl výškově nastavitelný DHM: 29 400,00
4088199 konvergenotrener DHM: 61 950,00
4088200 autorefraktometr DHM: 363 825,00
4088201 pec elektrická DHM:0001 10 664,00
4088212 míchací stroj DHM:0002 16 891,00
4088223 stroj univerzální kuchyňský DHM:0003 12 051,00
4088230 pračka DHM:02/07 11 822,00
4088231 sterilizátor DHM:03/05 107 688,00
4088224 pračka automatická DHM:03/07 10 433,00
4088226 diatermie DHM:04/05 33 481,00
4088227 kotel plynový DHM:07/05 14 661,00
4088228 kočárek rehabilitační DHM:08/05 13 890,00
4088229 výtah stolový DHM:09/06 26 321,00
4088203 výtah jídelní DHM:10/06 17 689,00
4088204 pračka automatická DHM:12/07 13 242,00
4088205 pračka automatická DHM:13/07 13 242,00
4088206 pračka automatická DHM:14/07 13 243,00
4088207 mraznička Gorenie DHM:15/07 13 980,00
4088209 mraznička DHM:16/07 14 100,00
4088208 kotel plynový Mora DHM:17/07 27 278,00
4088210 ohřívač vody DHM:18/07 49 046,00
4088211 ohřívač vody DHM:19/07 49 046,00
4088213 chladící box DHM:20/07 71 520,00
4088214 elektrická smažící pánev DHM:21/07 31 067,00
4088215 pračka DHM:22/93 78 583,00
4088216 kulisová sušárna DHM:23/07 65 004,00
4088217 kočárek rehabilitační DHM:24/05 12 500,00
4088218 osobní automobil Chevrolet DHM:24/01 400 000,00
4088219 kopírovací stroj OMEGA-COMPACT 30 DHM:25/05 24 363,00
4088220 počítač DX4-100 PCI-35369 DHM:26/05 35 369,00
4088221 pračka automat DHM:27/07 25 401,00
4088222 čistící stroj Candia DHM:28/07 30 098,00
4088225 markýza DHM:30/07 99 624,00

mezisouč et: 2 308 026,00
4086349 572-3,04 PA/01/2/01425:001/0|P 1 740,00
4086350 1174-793,86 PA/01/2/01428:000/0|P 932 000,00
4086345 208-800 PA/01/2/01449:000/0|P 169 600,00
4086346 2072-800 PA/01/2/01450:000/0|P 1 656 800,00
4086351 897-3,02 PA/01/2/01451:001/0|P 2 709,00
4086354 184-2,86 PA/01/2/01452:000/0|P 528,00
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Rozpis sv ěřeného majetku :
Inv.majetek Ozna čení IM Inv. číslo 1 Poř .hodnota (v K č)

4086347 2381-3 PA/01/2/02888:000/0|P 7 185,00
4086348 218-800 PA/01/2/02889:000/0|P 172 000,00
4086355 460-808,70 PA/05/2/00831:000/0|P 372 000,00
4086356 679-802,35 PA/05/2/00832:000/0|P 544 800,00
4086357 249-803,20 PA/05/2/00833:000/0|P 200 000,00

mezisouč et: 4 059 362,00
3017657 obraz "U Národního divadla", autor Kratochv. UD:001 9 000,00
3017656 obraz "Krajina u Vysokého Mýta", autor Knyttl UD:002 10 000,00

mezisouč et: 19 000,00

                                                         Celkem : 22 666 876,88

POZNÁMKA: 

Drobný dlouhodobý hmotný a nehmotný majetek je uveden v celkové výši.

Ing. Jiří Kittner
V Liberci, dne                                                  primátor Statutárního města Liberec
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Příloha č. 8 

 
 

Přehled žadatelů, kteří si podali žádost o dotaci z Fondu prevence 
Statutárního města Liberec – I. výzva 2010 s dobou realizace v průběhu 

roku 2010 
příjem žádostí do 25. 3. 2010 do 12.00 hodin 

 
Pořado
vé číslo 

 
Žadatel 

 

 
Název projektu 

Celkové 
náklady na 
projekt 

Požadovaná 
dotace 

Doporuč. 
Spr. Rady 
fondu 

 
Účel čerpání 

   Kč Kč  

1 
 
 
 
 
 
 

SOŠ a G, 
Liberec, Na 
Bojišti 15, p.o. 
 
 
 
 
 

Aktivní dny 66 000 50 000 0 materiálové 
náklady 
(papír, 
fixy,pastelky, 
kanc.potřeby) 
nemateriálové 
náklady 
nocleh,stravné 

2 
 
 
 

Krajská 
vědecká 
knihovna 
v Liberci, p.o. 

Čeština pro cizince 
a publikace 
v jazycích menšin 

10 000 10 000 0 materiálové 
náklady 
(nákup knih, 
flipchart, role 
papíru) 
jiné náklady 
(honorář 
vyučujícímu) 

3 
 
 

Centrum 
volného času 
Arabela, o.s. 

Já a společnosti 27 700 19 600 13 600 materiálové 
náklady 
(kancelář.potře
by, špachtle, 
rydla, 
vstupenky do 
plavec.areálu) 
nemateriálové 
náklady 
(příspěvek na 
energie a 
zabezpečení 
prostor) 

4 
 
 

Základní 
škola, Liberec 
ul. 5.května 
64/49, p.o. 

„Naše třída = dobrý 
tým“ 

85 000 15 000 0 materiálové 
náklady 
(kancelář.potře
by, didaktické 
hry, odborná 
literatura, 
výtvarné 
potřeby)  
nemateriálové 
náklady 
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(lektorné, 
doprava 
Maják, o.p.s.) 
 

5 
 
 

ZŠ a MŠ pro 
tělesně 
postižené, p.o. 

Duhový most II. 53 200 30 000 30 000 nemateriálové 
náklady 
(náklady na  
ubytování dětí) 

6 
 
 

Advaita, o.s. Volnočasové 
sportovní aktivity 
klientů terapeutické 
komunity pro 
drogově závislé 

80 000 70 000 30 000 materiálové   
náklady 
(nákup sport. 
vybavení – 
vázání na 
běžky, míče) 
nemateriálové 
náklady 
(oprava 15 ks 
jízdních kol) 

7 
 
 

Čmelák – 
společnost 
přátel přírody 
(Mateřské 
centrum), o.s 

„Rodina – základní 
kámen“ 

67 000 28 500 0 materiálové 
náklady 
(kancelářské 
potřeby, 
výtvarný 
materiál) 
nemateriálové 
náklady (podíl 
na nájemné a 
energie, 
inzerce a 
propagace, 
správa www 
stránek) 

8 
 
 

DDM Větrník 
Liberec, p.o. 

„Hýbejte se 
s Větrníkem“ 

18 400 9 500 6 000 materiálové 
náklady 
(matriál na 
stanoviště) 

9 Maják, o.p.s. Volnočasový klub 
Zakopanej pes 

716 568 58 000 11 000 nemateriálové 
náklady 
(pronájem 
objektů) 

10 Maják, o.p.s. Přednášky primární 
prevence na 
základních školách 

791 260 40 000 8 000 nemateriálové 
náklady 
(nájemné, 
energie) 

11 
 

Maják, o.p.s. Formování třídních 
skupin a klima ve 
třídě 

945 300 70 000 10 000 nemateriálové 
náklady 
(nájemné, 
energie) 

12 Člověk v tísni, Čačipen 163 746 62 200 10 000 nemateriálové 
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 o.p.s. náklady 

(ubytování)  
13 Střední 

zdravotnická 
škola a Vyšší 
odborná škola 
zdravotnická 
Liberec, p.o. 

„Co jste možná 
nevěděli…my vám 
o tom povíme“ 

48 000 42 000 10 000 nemateriálové 
náklady 
(potisk triček, 
tisk 
edukačního 
matriálu, graf. 
zpracování 
letáku) 

14 Krajská 
vědecká 
knihovna 
v Liberci 

Knihovna a zdravý 
styl života 

6 000 6 000 0 materiálové 
náklady 
(nákup 
literatury, 
nákup clip 
rámů) 
jiné náklady 
(honorář) 

15 
 

Sbor Jednoty 
bratrské v 
Liberci 

Společně to 
zvládneme 

107 200 35 000 6 000 materiálové 
náklady 
(kancelářské 
potřeby, 
odborná 
literatura, 
potřeby na 
aktivity v 
angličtině) 

16 
 

Amos, o.s. Klub NaBoso 41 800 30 900 4 500 materiálové 
náklady 
(materiál na 
tvoření, 
prezentaci,hry) 

17 GOLD 
EDUCATION 

Mladý podnikatel 54 000 50 220 0 
 
 

materiálové a 
jiné náklady  

18 ČTU – Osada 
Jizera 

Tajemství pevnosti 
Boyard 

136 000 15 000 5 000 nemateriálové 
náklady 
(nájemné) 

19 Základní 
škola Česká, 
Liberec, p.o. 
 

Stmelovací a 
harmonizační 
pobyt žáků 6. 
ročníků 

38 760 23 250 0 nemateriálové 
náklady 
(ubytování a 
plná penze 
dětí) 

20 Střední 
zdravotnická 
škola a Vyšší 
odborná škola 
zdravotnická 
Liberec, p.o. 

Včasné a správné 
poskytnutí první 
pomoci jako 
prevence následků 
úrazů a stavů 
ohrožujících život 

58 000 48 000 0 Žádost 
předložena po 
termínu 
výběru 
projektů. 
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 CELKEM  3 513 934 713 170 144 100  

 
 
 
Ing. Petr Olyšar 
předseda Správní rady Fondu prevence SML 
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Žádosti o poskytnutí dotací ze sportovního fondu pro 3. kolo roku 2010 za úsp ěšnou reprezentaci m ěsta 
Č. ŽADATEL OCENĚNÝ UMÍSTĚNÍ NÁVRH NA 

DOTACI 
1. AQUA Klub Liberec Veselská Gabriela MČR -  1. místo (kategorie 1993-1992 

"B") 2 000 

Čechová Adéla MČR  - 1.místo (kategorie 1997 a 
mladší "C")

2 000 

MČR -  1. místo (kategorie 1997-1996 
"D") 2 000 

Kašpar Ondřej ME - 1. místo 3 000 

ME - 2. místo 3 000 

2. Atletický klub AC Slovan 
Liberec, o.s.

tým (Barák,Brükler, Havel, Alaxin) MČR - 2. místo (štafeta 4x100m)
0 

tým (Cícha, Sita,Mahovský) MČR - 2. místo (štafeta 3x300m) 0 

Václav Barák MČR - 2. místo (skok o tyči) 0 
Veronika Krycnarová MČR - 2. místo (150m) 0 

Barbora Procházková MČR - 2. místo (60m) 0 
Martin Sita MČR  -1. místo (skok do dálky) 2 000 
Jaroslav Brücler MČR - 1. místo (60m běh) 2 000 

MČR - 1. místo (60 m překážek) 2 000 
3. Handisport Liberec tým - kopaná MČR  - 1. místo 4 000 

tým - florbal MČR - 1. místo 4 000 
Vladimír Hlaváč (plavání) MČR  -  1. místo (100,200,400 m volný 

způsob)
6 000 

MČR - 1. místo (2x50m znak) 4 000 
MČR - 1. místo (100, 200 m znak) 4 000 

4. JUDOCLUB Liberec Ján Milučký Přebor ČR - 1. místo (mladší žáci) 0 

Barbora Bienová Přebor ČR - 1. místo (mladší žákyně) 0 

Tomáš Bihnak Přebor ČR - 1. místo (mladší žáci) 0 
Iveta Kordíková MČR  - 1. místo (juniorky) 2 000 

5. Křižka Martin MČR -  2x1. místo (Super -G) 4 000 
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MČR - 1. místo (Obří slalom) 2 000 
MS - 3. místo (Kombinace) 3 000 
MČR - 2. místo (Obří slalom) 0 
Český pohár - 1. místo 0 
Světový a Evropský pohár juniorů - 1. 
místo

0 

6. Sdružení studentů, 
rodičů a přátel školy při 
Gymnáziu a Střední 

tým - volejbal Republikové finále - 1. místo 
0 

7. Sport Aerobic Liberec, 
o.s.

tým (M. Fléglová, T. Korábová, B. Dvořáková, N. Perglerová, 
B. Danielková, J. Štolbová, K. Fáčková

MČR  - 1. místo 
4 000 

MČR  - 2. místo 0 
Pohár federací - 1. místo 0 

tým (A. Chlumská, D. Froschová, A. Hanzlová) MČR - 1. místo 4 000 

tým (Z. Fejglová, T. Maralíková, M. Horáčková) MČR - 1. místo 4 000 

tým (K. Wernerová, N. Wernerová, T. Kočová) MČR  - 1. místo 4 000 

tým ( K. Wernerová, N. Wernerová, T. Kočová, M Pilnáčková, 
A. Procházková, K. Bernátová)

MČR - 1. místo
4 000 

tým (A. Finkousková, A. Niklová, V. Holatová, L. Šarounová, 
V. Joitová, T. Martinovská, Š. Hauzerová, P. Kopecká)

ME - 3. místo 
4 000 

tým (M. Fléglová, T. Korábová, B. Dvořáková) MČR - 2. místo 0 

tým (T. Šoltysová, B. Nedvědová, A. Králová, J. Fléglová, Š. 
Dousková, N. Baranová)

Czech Aerobic Open - 2. místo 
0 

tým - T. Šoltysová, B. Nedvědová, J. Fléglová)  MČR - 2. místo 0 

Kristýna Bernátová MČR - 2. místo 0 
Procházková Adéla MČR - 3. místo 0 

8. Sportovní klub Ještěd Tomáš Friedrich MČR - 1. místo (skok na lyžích) 2 000 

Radim Berka MČR - 1. místo (skok na lyžích) 2 000 

Natálie Dejmková MČR - 1. místo (skok na lyžích) 2 000 
Adam Groma MČR - 1. místo (akrobatický sjezd) 2 000 
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9. Sumó klub - SUMÓ Kmecová Veronika ME -    3. místo 3 000 
MČR - 1. místo (kadeti) 2 000 

Jakub Švec MČR - 1. místo 2 000 

Kamil Krošlak MČR - 1.místo 2 000 

Hana Šalamounová MČR - 1. místo 2 000 
10. TJ Dukla Liberec Lukáš Jančík MČR - 1. místo (severská kombinace) 2 000 

Jakub Gräf MČR - 1. místo (běžecká disciplína) 2 000 
Martin Lopota MČR - 1. místo (běžecká disciplína) 2 000 

11. Taneční skupina TAKT tým (3 minuty v Las Vegas) MČR - 2. místo 0 

ME -    2. místo 4 000 
MS -    3.místo 4 000 

tým (Konec dobrý, všechno dobrý) MČR - 2. místo 0 
tým (La Storia di Mafia) ME - 3. místo 4 000 
tým (Cukrárna snů) MS - 2. místo 4 000 
tým (Slow me down) Světový pohár - 3. místo 0 
tým (Holliday) MČR - 1. místo 4 000 

MS - 7. místo 0 
tým (Backstage Moulin Rouge) MČR - 1. místo 4 000 

MS - 6. místo 0 
tým (Kdo z koho) MČR - 1. místo 4 000 

MS - 4. místo 0 
tým (Cheerleaders) Spririt Cheer Cup 2009 - 1.,2. a 3. 

místo 
0 

12. TJ Lokomotiva Liberec I Horáková Michaela MČR - 1. místo (kajak dvojic) 2 000 

tým oddíl trampolín ( K. Dolejšová, E. Patrmanová) MČR - 1. místo 4 000 

tým oddíl trampolín (Z. Frydrychová, S. Opalecká, K. 
Bäumelt, M. Exner)

MČR - 1. místo 
4 000 

Zita Frydrychová MČR - 1. místo 2 000 
MČR - 1. místo (synchronní dvojice) 2 000 

13. TJ Slavia Liberec David Drbohlav MČR - 1. místo (200 m polohový 2 000 
MČR - 1. místo (400 m polohový 2 000 

Kateřina Kudrnová MČR - 1. místo (dráhové kuželky) 2 000 
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14. TJ Slovan Vesec tým oddílu badmintonu (J. Koňas, D. Stejskal) MČR - 1. místo 4 000 

15. VSK Slavia Ivo Stoklas MČR - 1. místo (badminton) 2 000 
Anna Štičková MČR -  1. místo (orientační běh) 2 000 

MČR -  2. místo (orientační běh) 0 
CELKEM 156 000 

Doru čeno po uzáv ěrce
16. Doc. Ing. Michal Vik, PhD. Lukáš Vik - karate, kategorie Kata starší žáci MČR - 2. místo 0

Letní Olympiáda Dětí a Mládeže Tábor - 2. 
místo 0
Grand Prix Poland - 1. místo 0
Sakura Cup (Německo) - 1. místo 0
Wakizaši Cup (Nymburk) - 1. místo 0
Otevřené mistrovství Moravy a Slezka 
2009- 2. místo 0
Junior Cup (Salzburg, Rakousko) - 3. 
místo 0
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Žádosti o poskytnutí dotací ze sportovního fondu pro 4. kolo roku 2010 na částečné pokrytí investi čních náklad ů 
Č. ŽADATEL Název projektu Termín 

projektu
Celkové 

náklady v Kč
Výše 

požadovaných 
nákladů v Kč

Návrh 
dotace

Účel dotace

1.

AC Slovan Liberec Oprava a rekonstrukce 
tyčkařského doskočiště

duben 10 120 000 48 000 48 000 rozebrání doskočiště a zhodnocení poškození dopadových 
polštářů, výměna molitanu, lepení, zpevnění polštářů, nový 
potah dopadových bloků, zhotovení krycí plachty

2.

Golf Club Liberec, 
o.s.

Vybudová tréninkového 
zázemí pro Tréninkové 
Centrum Mládeže

duben 10 250 000   100 000   0 seříznutí drnu patovacího greenu, vybudování hlubokého a 
mělkého tréninkového bunkeru, modelace podloží 
patovacího greenu, vybudování závlahy patovacího 
greenu, položení drnu patovacího greenu, dosetí, 
válcování

3.

Gymnastika 
Liberec

Gymnastická tělocvična 
Tipsport arena

březen 10 399 000 159 600 0 elektronické zamykání šaten a souvisejících prostor, 
doplnění nářadí a bezpečnostních prostředků, nové 
plachty závodních trampolín (2 ks), stoly (12 ks), židle 
(50ks) pro rozhodčí, předělání dlažeb ve sprchách šaten 

(celkem 32m2 ), vybavení šaten (6 místností)

4.

Jezdecký klub 
Liberec

Studna květen 10 68 341 68 341 27 000 výkopové práce, dovoz, ustazení skruží, čerpadlo 
Grundfos, tlaková nádoba (100 l), hlakový spínač, 
hladinový snímač, 2x sondy, připojovací potrubí, uzavírací 
a spojovací materiál, pojistný ventil, práce, doprava, 
elektrické práce, materiál

5.

Jezdecký klub 
Liberec

Lambrina květen 10 660 000   264 000   0 vrata šíře 3,5 m (otevírací, posuvná), lambrina - nosné 
pozinkované sloupky, obvodové hranoly, paluubky, 
parapentní desky, spodní vodorovné krycí fošny, doprava, 
práce

6.

Jezdecký klub 
Liberec

Střecha na jezdeckou 
halu

květen 10 1 526 420 300 000 100 000 dřevěná skladba střechy (krovy, latě, izolační folie, 
kontralatě), trapézový plech s povrchovou úpravou, včetně 
spojovacího materiálu, žlaby, svody (včetně příslušenství), 
montáž, manipulace

7.

Junák . Svaz 
skautů a skautek 
ČR - přístav 
MAJÁK Liberec

Rekonstrukce skautské 
klubovny - III. etapa

jaro 2010 523 887 250 000 50 000 sádrokartonové konstrukce včetně malby, schodiště, 
tepelná izolace, mazanina betonová, podlahové krytiny 
(zátěžové lino)
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8.
Plochá dráha v 
AČR

Vybavení sociálního 
zařízení a šaten

březen - 
duben 2010

159 978 110 000 0 vybavení sociálního zařízení a šaten (dle rozpočtu)

9.
SHD Karlinky Stavba překážek na 

požární sport
duben 10 197 760 67 760 0 kladina 8x8m (2ks), kladina 8x4m (2ks), bariéra 

2x2m(2ks), bariéra1,5x2m, bariera UNI, žebříková stěna

10. SHD Karlinky Stavební buňky duben 10 45 000 17 000 0 3 ks stavebních buněk

11.
SK Rapid 
Pavlovice

Rekonstrukce umýváren 
a šaten

duben - 
červen 2010

660 000 260 000 100 000 stavební úpravy, obklady a dlažby, vodoinstalace, 
elektroinstalace

12.
SpinFit Liberec Elektronická časomíra březen 10 270 000 160 000 0 snímací zřízení (antény, přijímače, řídící modul), software 

pro ovládání, webový portál pro uživatele, konstrukční 
prvky

13.

Sportovní klub 
Ještěd

Rekonstrukce chaty 
Bucharka - II. etapa

květen 10 500 000   300 000   100 000 zateplení interiéru včetně obložení palubkami, osazení 
vnitřních příček v 1. patře, výroba a montáž vnitřního 
schodiště, pokládka finální střešní krytiny, rekontstrukce 
veřejných toalet

14.
TJ Jiskra 
Vratislavice nad 
Nisou

Oprava drátěného plotu 
sportovního stadionu

červenec 10 50 000 35 000 0 pletivo (100bm), 30 ks tyčí a 4 ks vzpěr, další 
příslušenství, výkopové a další práce 

15.
TJ Lokomotiva Úprava parket ve 

velkém sále
srpen 10 106 000 100 000 42 000 přebroušení, lakování a lajnování parket (530m2)

16.

TJ Slovan Vesec Výměna střešní krytiny 
sedlové střechy 
sokolovny Vesec

červen 10 645 000   258 000   100 000 svislé a kompletní konstrukce, úpravy povrchu, podlahy a 
osazování výplní, ostatní konstrukce a práce - bourání, 
povlakové krytiny, konstrukce tesařské, klempířské, 
pokrývačské, dokončovací práce (nátěry), zvlášní práce 

17.

TJ Sokol 
Ruprechtice

Rekonstrukce hřiště - ze 
škvárového na travnaté

duben 10 850 000 300 000 183 000 rekonstruce (obnovení) studny včetně čerpadla, dovoz a 
instalace tanků (cisteren) jako zásobníků vody včetně 
čerpadel, vytrhání náletových rostlin, srovnání povrchu, 
vykopání branek, vybudování drenáží, přípravné 
terénnípráce, dovoz hlíny a písku, smíchání, roztažení po 
hřištti, srovnání dle geodetického vyměření, válcování, 
zasazení branek, zasetí trávy, prohnojení (založení 
trávníků), instalace kropícího zařízení

CELKEM 7 031 386 2 797 701 750 000

Doručená žádost po uzáv ěrce:

18.
FK Krásná 
Studánka 

Výměna oken červen 10 188 689   70 000   0   výměna dřevěných oken za okna plastová
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NÁVRH NA PŘIDĚLENÍ DOTACÍ Z EKOFONDU  STATUTÁRNÍHO M ĚSTA LIBEREC  PRO ROK 2010

č.proj. žadatel/smlouva č. tematické zařazení projektu/název projektu cel.nákl.na projekt požadavek rozhod. SRE určeno na

1 OV a ZO Čs. svazu v čelařů Liberec
Nutnost léčení včel pro zachování  jejich vlivu na 
přírodu 40 000 25 000 25 000 Nákup léčiva pro včely

2 Miloš Zást ěra Zařízení kočovného stanoviště Zástěra
            116 916    40 000 20 000 Nákup nástavkových úlů pro včely

3 Miloš Zást ěra Zařízení ekologické kotelny Zástěra
73 726 30 000 0

Pořízení zařízení kotelny pro truhlárnu, 
topným médiem dřevo. Nákup kotle Atmos 
DC 50S, komponentů nerezového komína

4
4-01 ZO ČSS (Česká speleologická 
spol.)

Speleologický průzkum Hanychovské jeskyně a jeskyní 
ještědského krasu

21 000 18 000 12 800

Provádění průzkumu ,stabilizace, 
prohloubení a dočištění jeskyní, stabilizační 
práce, objevení nových prostor, 
dokumentace, zmapování jeskyní, 
prolongace

5 36/02 ZO ČSOP při SCHKO 14. evropská noc pro netopýry
17 000 15 000 11 000

Tradiční seznámení laické veřejnosti se 
životem netopýrů v Panském lomu

6 Jizersko-ješt ědský horský spolek,o.s. Oprava turistické vyhlídky Dračí kámen

60 000 50 000 50 000

Rekonstrukce zábradlí vyhlídky, terénní 
úprava turistické stezky vedoucí k vyhlídce a 
oprava osazení kamenných schodů. Části 
zábradlí a  zkorodované sloupky budou 
nahrazeny novými díly. Natření antikorozní 
vrstvou.

7 Jizersko-ješt ědský horský spolek,o.s.
Oprava povalových chodníků a údržba pěšiny na 
naučné stezce

99 500 20 000 20 000

Obnova povalových chodníků na naučné 
stezce Oldřichovské háje a skály. Nyní 
povalové chodníky již nevyhovující. Některé 
úseky cesty trvale či periodi zamokřené. 
Původní chodníky budou nahrazeny chodníky 
z dubových trámů a fošen. Zvýšené nároky 
na odolnost materiálu. Fošny budou o 
tloušťce 5 cm, šířce 1m, dubové trámy 10x 
14 cm. Impregnace Luxolem. Součástí budou 
i menší terénní úpravy stezky.

8 MŠ Beruška, Liberec, Na Pískovn ě Eko-dny v Berušce

50 000 40 000 17 200

Seznámení dětí s ochranou přírody. Soutěže 
o ceny, Tématické dny-den vody, země, 
slunce, zvířat…Zaměření na problematiku 
vztahující se ke každému dni. Návštěva ZOO 
a botanické s výkladem
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9
Marie Luisa Šípová (Podješt ědská 
smečka)

Pes-kamarád, co léčí

85 750 48 000 8 000

Cyklus přednášek pro žáky II. stupně 
základních škol a dospělé. Výběr plemene, 
pes či fenka, voříšek nebo pes s PP, péče o 
psa, komunikace a výcvik, jak cvičit psí 
sporty, poslušnost, jak vybrat vhodnou 
aktivitu, pro sebe i psa, praktický nácvik.

10 Liga na ochranu zví řat ČR Péče o opuštěné kočky, veterinární péče

140 000 35 000 35 000

Minimalizování počtu zvířat bez domova, 
vakcinace koček, péče o kočky ve vyšším 
věku, veterinární péče, jejich nabídka

11
Občanské sdružení D.R.A.K., Obla čná 
ul.

Drakova eko-zahrada III.

126 000 75 000 23 000

Rozšíření zahrady o třetí část, prořezávky 
stromů a keřů, ošetření dřevin, projektová 
dokumentace, vybudování bezbariérového 
chodníku k záhonům, výsadba květin, keřů, 
budování podkladu kuželníku, jeho instalace. 
Využití eko-zahrady pro zdravotně 
znevýhodněné občany, seniory a děti

12
Český svaz v čelařů o.s., ZO 
Vratislavice nad Nisou

Provoz a modernizace ZO ČSV

118 700 89 790 0

Pronájem přednáškové místnosti. Ošetření 
včelstev proti Varroáze. Nákup mezistěn a 
chovného materiálu k rozchovu čistokrevné 
plemenitby. Zakoupení nástavkových úlů pro 
začínající včelaře. Zakoupení mobilního 
vyvíječe páry, který mimo jiné slouží k 
sterilizaci rámečků před dalším použitím. Cíle 
je racionalizace včelaření, modernizace a 
zvýšení hygieny provozů.

13
Sdružení student ů, rodi čů a přátel 
školy p ři gymnáziu a SOŠ 
pedagogické, Jeronýmova

Třídění je styl

36 470 30 550 0

Cílem je třídění odpadu na škole a motivace 
studentů k tomu, aby se to stalo součástí 
jejich životního stylu. Snaha umístit 
kontejnery na tříděný odpad do areálu školy. 
Navržení aktivit pro výuku třídění a recyklace 
odpadů, využití druhotných surovin. 
Zakoupení košů na třídění odpadu. 
Zabezpečení organizace třídění odpadu-
vytvoření manuálů, informačních materiálů. 
Propagace projektu. Spolupráce s A.S.A. a  
ZO ČSOP Armillaria. Předpoklad trvalého 
pokračování projektu.
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14
Český svaz ochránc ů přírody, ZO 
Kateřinky

Obnova historického stavu krajiny v Kateřinkách III.

129 400 83 000 69 500

Pokračování v pastvě ovcí. Rozšíření ploch, 
doplnění infrastruktury a vybavení pro chov 
ovcí. Zakoupení 4 ovcí plemene zušlechtěná 
valaška jako základ trvalého stáda. Pro 
pastevní sezónu bude přičleněno 6 ovcí ze 
Suchopýru o.p.s. Pastva bude prováděna tzv. 
košarováním-el. ohradník bude posouván po 
zhruba čtyřech dílech-ekonomický i 
ekologický způsob - vývoj bezobratlých, 
vykvétání rostlin, dozrání semen. Budou dále 
zlikvidovány tři černé skládky na pozemcích v 
k.ú. Kateřinky u Liberce. Kolem ulic Pod 
Dračím kamenem budou vysázeny keře 
vhodné pro pastvu včel i jako zdroj potravy 
pro ptáky (kaliny, šípky, hlohy). Ze dvou lip 
(VKP) budou odstraněny suché větve. 
Proběhne několik eko-výchovných akcí pro 
děti. 

15 Pionýrská skupina Františkov Regenerace lipového stromořadí v Kateřinkách

60 100 50 500 42 500

Sdružení má od města pronajaté sportovní 
hřiště v Kateřinkách. Součástí je i lipové 
stromořadí-60 stromů. V minulých letech 
došlo k vyčištění prostoru pod stromy. Cílem 
je zlepšení stavu aleje, zlepšení zdravotního 
stavu stromů. Cca tři stromy nutno porazit. 
Aktivit se účastní mládež z oddílu. V loňském 
roce došlo k poškození větví korun stromů. 
Nutný i regenerační řez od stromolezců.  
Vysadba nových stromů, obnova budek pro 
ptactvo.

16 Čmelák-Spole čnost př átel p řírody HOMO ECOLOGICUS II-vzdělávací pobyt s exkurzí

54 000 19 500 0

Snaha navázat na projekt z loňského roku. 
Vzdělávací pobyt s exkurzí, ubytování na 
chatě v Hejnicích-návod na ekologický život 
ve městě. Určen pro  rodiny s dětmi od 0-6 
let. Pět přednášek, dvě exkurze. Téma 
zelená estetika a etika krajiny. Odborné 
přednášky- 1. Krajina vnitřní a vnější, 2. 
Etika, psychologie a životní prostředí, 3. Děti 
a příroda, 4. Zelená terapie a estetika, 5. 
Domov, město a krajina. Součástí pobytu i 
tvůrčí dílny, hry pro děti, čištění místních 
vodních toků, výroba ručního papíru.
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17 Čmelák-Spole čnost př átel p řírody Ozelenění kruhového objezdu ve Vesci

17 100 15 300 0

Dosadba zeleně ve Vesci na kruhovém 
objezdu. Návrh projektu zpracoval student 
prvního ročníku školy.Vybrány lípa srdčitá a 
kalina obecná. Navržena i liniová výsadba 
podél ulice-jeřáb ptačí a svída bílá. Na 
výsadbě se má podílet celá třída, dozvědí se, 
jak správně zasadit strom či keř. Hlavním 
cílem zvýšení biodiverzity. 

18 Čmelák-Spole čnost př átel p řírody Obnova louky v Temné ulici

43 400 37 500 27 500

Louka zanedbaná, zarostlá náletovými 
dřevinami, začaly zde vznikat skládky. V 
minulých letech skládky vybagrovány a 
odvezeny, pozemek byl uklizen.  Cílem je 
vytvořit květnatou louku, úprava okolí malého 
potůčku, který lokalitou protéká. Vysbírání 
odpadků, výsev luční směsi, likvidace 
plevelů, informační letáky pro obyvatele. 
Spolupráce s gymnáziem Jeronýmova. Na 
pozemku budou vytvořeny keřové skupiny.

19 ZŠ Aloisina výšina 642, p.o.
Oživení školní zahrady-vytvoření podmínek pro 
hnízdění ptactva

101 000 70 500 31 500

V roce 2005 vypracován záměr regenerace 
školní zahrady. 2006 probírka náletových a 
přerostlých dřevin, 2008 vybudováno 
pískoviště a umístěny herní prvky, vytvořeno 
arboretum. Nyní cílem výsadba živých plotů, 
výroba a zavěšení ptačích budek, dokončení 
zelené učebny. Další částí projektu je 
využívání kompostování pro likvidaci 
posečené trávy. 

20 ZO ČSOP ARMILLARIA Liberec Recyklací k čistému městu

190 000 93 000 31 000

Výstupem cílená opatření vedoucí k lepším 
finančním i ekol. výsledkům v nakládání s 
recyklovatelnými odpady. Zlepšení zapojení 
obyvatel do zpětného odběru. Dlouhodobým 
cílem navýšení množství separovaného 
odpadu. Dalším cílem propagace a podíl na 
modelovém sběru bioodpadů na vybraných 
lokalitách, průzkum veřejného mínění od 
občanů ke kvalitě systému odpadového 
hospodářství v Liberci. Osvětová kampaň. 
Koordinace sběru odpadů na školách a 
sběrných místech, skladování a zhodnocení 
rec. materiálů. Semináře. Poradna pro 
občany a podnikatele. Tisk infoletáků, Akce 
„Člověk přírodě“.
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21 ZO ČSOP ARMILLARIA Liberec Ruprechtický lesík

98 000 72 000 33 000

Cílem projektu je zlepšení vybavenosti a 
stavu VKP Ruprechtický lesík-úklid a péče. 
Zpřístupnění a zatraktivnění lesíka, péče o 
dřeviny, likvidace invazních druhů (křídlatka), 
dovybavení ploch o další místa k odpočinku, 
o lavičky a místa pro sezení, prvky pro děti, 
seniory, pejskaře, organizace setkání s 
občany a zástupci škol, pořádání exkurzí a 
doplňkových akcí, instalace tří budek pro 
rehky, tvorba naučné stezky, odstranění škod 
na dřevinách po říjnové kalamitě. 

22 ZOO Liberec, př íspěvková organizace.
Regulace populace toulavých koček na území města 
Liberce

60 000 40 000 22 000

Regulace počtu toulavých koček-formou 
kastrace a jejich navrácení do původních 
lokalit. Odblešení a odčervení. Koťata 
nabízena k osvojení. Počet odchycených 
koček cca 60.

23 ZŠ Švermova, p.o. Hurá, jdeme do přírody

28 000 24 000 21 000

Vybavení šesti batohů, které budou určeny 
pro práci v přírodě. Potřeba vybavit každý 
batoh-dalekohledy, kelímkové lupy, pinzety, 
klíče k určování, atlasy, podložky s klipem, 
síťka na vodní živočichy, buzola. Průvodce 
faunou a flórou ČR. Na vycházkách 
dokumentace práce každé skupiny, pracovní 
listy pro práci v terénu, poznávačky. 

24 Turistický oddíl Kletr Miniarboretum turistického oddílu Kletr-V. etapa

79 000 48 000 0

Opravení kamenné zdi, a vybudování 
vyhlídky s ocelovým zábradlím a přístupovým 
chodníčkem. Osazení větších žulových 
kamenů a malé umělé tůňky sloužící k 
pěstování vlhkomilných rostlin. Spuštění 
zavlažovacího systému. Na dřevěný stojan 
se umístí informační tabule o arboretu. 
Praktická pomůcka k poznávání místních 
druhů dřevin. Využívání prostoru školami a 
další oddíly.

CELKEM 1 845 062 1 069 820 500 000
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A) POŽADAVKY VYPLÝVAJÍCÍ Z POLITIKY ÚZEMNÍHO ROZVOJE, ÚZEMNĚ 
PLÁNOVACÍ DOKUMENTACE VYDANÉ KRAJEM, POPŘÍPADĚ Z DALŠÍCH 
ŠIRŠÍCH ÚZEMNÍCH VZTAHŮ 

Z politiky územního rozvoje (PÚR ČR 2008) nevyplývají žádné specifické požadavky 
pro řešení 41.2 změny územní plánu.  
Z ÚPD vydané Libereckým krajem nevyplývají žádné specifické požadavky, ale vzhledem 
k probíhajícím změnám této dokumentace je třeba neustále sledovat soulad s aktuálně 
platnou ÚPD Libereckého kraje.  
Navržené řešení musí být v souladu se strategickými dokumenty Libereckého kraje 
a strategickými dokumenty a rozvojovými plány města Liberec. 

B) POŽADAVKY NA ŘEŠENÍ VYPLÝVAJÍCÍ Z ÚZEMNĚ ANALYTICKÝCH PODKLADŮ 
Lze předpokládat, že změna č. 41.2 nebude mít negativní vliv na životní prostředí, 
hospodářský rozvoj ani na soudržnost společenství obyvatel.  
Z provedených územně analytických podkladů a provedených průzkumů a rozborů vyplývá 
potřeba respektovat zejména tyto limity využití území: 

- OP plynovodu, 
- OP vrchního vedení VVN, 
- vedení tramvajové trati. 

V ÚAP - výkresu záměrů je část předmětné plochy vymezena jako plocha městské zeleně. 
Na základě provedeného biologického zhodnocení, které vedl Ing. Vonička, byly zjištěny 
nové skutečnosti, na jejichž základě se tento záměr přehodnocuje. 

C) POŽADAVKY NA ROZVOJ ÚZEMÍ OBCE 
Ve změně č. 41.2 je navržena výstavba nových bytových a administrativních domů v lokalitě 
Zelené údolí, tato výstavba vhodně doplní stávající zástavbu.  

D) POŽADAVKY NA PLOŠNÉ A PROSTOROVÉ USPOŘÁDÁNÍ ÚZEMÍ 
(URBANISTICKOU KONCEPCI A KONCEPCI USPOŘÁDÁNÍ KRAJINY) 

Usnesením č. 46/07 ze dne 29.3.2007 rozhodlo Zastupitelstvo města Liberec o pořízení 
41. změny závazné části územního plánu města Liberec. Tato změna obsahovala dva 
podněty, které byly dále pořizovány každý samostatně. 
V následující tabulce jsou uvedeny pozemky, které jsou danou změnou dotčeny: 
Číslo  
změny 

Katastrální 
území 

Číslo  
parcelní 

Záměr 

41.2 Rochlice u 
Liberce 

2217/2, 2217/5, 
2218/2, 2218/3 – 
vše část 

výstavba bytových a administrativních 
objektů s doprovodnými plochami pro 
parkování 

V řešeném území je nutno respektovat současnou výškovou a hmotovou proporcionalitu 
objektů v řešeném území. 

E) POŽADAVKY NA ŘEŠENÍ VEŘEJNÉ INFRASTRUKTURY 

POŽADAVKY NA ŘEŠENÍ KONCEPCE DOPRAVY 
V rámci řešení změny navrhnout vhodný způsob dopravní obsluhy této lokality. 
Dopravní napojení území u tohoto podnětu nevyžaduje zásadní změny v koncepci dopravy 
územního plánu. V zájmu realizovatelnosti záměru nutno dopravně technicky posoudit a 
prověřit plánované kapacity funkčních ploch a jejich vliv na dopravní provoz z hlediska 
dostatečnosti a bezpečnosti komunikační sítě. 
Dále je nutné respektovat veřejně prospěšnou stavbu D27 – Nad Zeleným údolím a 
koordinovat a respektovat výstavbu měnírny pro napájení novostavby tramvajové tratě 
„Fügnerova – U Lomu – Krejčího – Dobiášova“ (sídliště Rochlice II) a výhledové vedení 
tramvajové tratě do Vesce. 
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POŽADAVKY NA ŘEŠENÍ KONCEPCE TECHNICKÉHO VYBAVENÍ 
Návrh řešení bude respektovat stávající koncepce a regulativy platného územního plánu. 
Požadavky na řešení energetiky vyplývají ze schválené koncepce energetiky a spojů 
platného ÚP a způsob zásobování energiemi je stanoven regulativy. Odkanalizování území 
oddílnou kanalizací, řešit koordinovaně s potřebami stávající zástavby. Zohlednit ochranné 
pásmo plynovodu, které částečně prochází danou lokalitou. 

F) POŽADAVKY NA OCHRANU A ROZVOJ HODNOT ÚZEMÍ 

V rámci změny nejsou tyto požadavky uplatněny. 

G) POŽADAVKY NA VEŘEJNĚ PROSPĚŠNÉ STAVBY, VEŘEJNĚ PROSPĚŠNÁ 
OPATŘENÍ A ASANACE 

Změna č. 41.2 nevyvolává požadavky na asanační zásahy. 

Je nutné respektovat veřejně prospěšnou stavbu D27 – Nad Zeleným údolím a koordinovat a 
respektovat výstavbu měnírny pro napájení novostavby tramvajové tratě „Fügnerova – 
U Lomu – Krejčího – Dobiášova“ (sídliště Rochlice II). 

H) DALŠÍ POŽADAVKY VYPLÝVAJÍCÍ ZE ZVLÁŠTNÍCH PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ 
(NAPŘÍKLAD POŽADAVKY NA OCHRANU VEŘEJNÉHO ZDRAVÍ, CIVILNÍ 
OCHRANY, OBRANY A BEZPEČNOSTI STÁTU, OCHRANY LOŽISEK 
NEROSTNÝCH SUROVIN, GEOLOGICKÉ STAVBY ÚZEMÍ, OCHRANY PŘED 
POVODNĚMI A JINÝMI RIZIKOVÝMI PŘÍRODNÍMI JEVY) 

 

Číslo změny Právní předpis Požadavek na řešení 

zákon č. 114/1992 Sb., 
o ochraně přírody a krajiny 
v platném znění 

respektovat zeleň v okolí a pro navrhovaný 
záměr využívat v omezené míře 

41.2 
zákon č. 258/2000 Sb., 
o ochraně veřejného zdraví 
v platném znění 

při umisťování staveb v této lokalitě bude 
v rámci územních řízení nutné měřením hluku 
prokázat dodržování hygienických limitů hluku 

I) POŽADAVKY A POKYNY PRO ŘEŠENÍ HLAVNÍCH STŘETŮ ZÁJMŮ 
A PROBLÉMŮ V ÚZEMÍ 

V rámci změny nejsou tyto požadavky uplatněny. 

J) POŽADAVKY NA VYMEZENÍ ZASTAVITELNÝCH PLOCH A PLOCH PŘESTAVBY 
S OHLEDEM NA OBNOVU A ROZVOJ SÍDELNÍ INFRASTRUKTURY A POLOHU 
OBCE V ROZVOJOVÉ OBLASTI NEBO ROZVOJOVÉ OSE 

 
Číslo  
změny 

Funkce dle platného 
územního plánu 

Požadavek na změnu funkčního využití 

41.2 

návrh – plochy dopravy a 
dopravní vybavenosti;  
část p.p.č. 2217/2 – návrh 
– plochy rekreační zeleně  

SS 
plochy smíšené ostatní 

Změna č. 41.2 nevyžaduje ve své většině vymezení nových zastavitelných ploch. Pouze část 
p.p.č. 2217/2 v k. ú. Rochlice u Liberce vyžaduje přesun z nezastavitelných ploch do ploch 
zastavitelných. 
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K) POŽADAVKY NA VYMEZENÍ PLOCH A KORIDORŮ, VE KTERÝCH BUDE 
ULOŽENO PROVĚŘENÍ ZMĚN JEJICH VYUŽITÍ ÚZEMNÍ STUDIÍ 

V rámci změny nejsou tyto požadavky uplatněny. 

L) POŽADAVKY NA VYMEZENÍ PLOCH A KORIDORŮ, PRO KTERÉ BUDOU 
PODMÍNKY PRO ROZHODOVÁNÍ O ZMĚNÁCH JEJICH VYUŽITÍ STANOVENY 
REGULAČNÍM PLÁNEM 

V rámci změny nejsou tyto požadavky uplatněny. 

M) POŽADAVKY NA VYHODNOCENÍ VLIVŮ ÚZEMNÍHO PLÁNU NA UDRŽITELNÝ 
ROZVOJ ÚZEMÍ, POKUD DOTČENÝ ORGÁN VE SVÉM STANOVISKU K NÁVRHU 
ZADÁNÍ UPLATNIL POŽADAVEK NA ZPRACOVÁNÍ VYHODNOCENÍ Z HLEDISKA 
VLIVŮ NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ NEBO POKUD NEVYLOUČIL VÝZNAMNÝ VLIV 
NA EVROPSKY VÝZNAMNOU LOKALITU ČI PTAČÍ OBLAST 

Podle dostupných podkladů lze předpokládat, že 41.2 změna nebude mít vliv na vyhlášené 
ptačí oblasti  ani na evropsky významné lokality (Natura 2000). Z provedených  průzkumů a 
známých souvislostí v řešeném území dále nevyplývá podstatný vliv změny na životní 
prostředí a není předpokládána nutnost provedení vyhodnocení vlivu záměru na životní 
prostředí podle zvláštního zákona. V rámci změny nebudou  proto tyto požadavky uplatněny. 

N) PŘÍPADNÝ POŽADAVEK NA ZPRACOVÁNÍ KONCEPTU, VČETNĚ POŽADAVKŮ 
NA ZPRACOVÁNÍ VARIANT 

V rámci změny nejsou tyto požadavky uplatněny. 

O) POŽADAVKY NA USPOŘÁDÁNÍ OBSAHU KONCEPTU A NÁVRHU ÚZEMNÍHO 
PLÁNU A NA USPOŘÁDÁNÍ OBSAHU JEJICH ODŮVODNĚNÍ S OHLEDEM NA 
CHARAKTER ÚZEMÍ A PROBLÉMY K ŘEŠENÍ VČETNĚ MĚŘÍTEK VÝKRESŮ A 
POČTU VYHOTOVENÍ 

Zpracování návrhu dokumentace 41.2 změny, včetně odůvodnění,  bude provedeno 
v rozsahu měněných skutečností a se všemi náležitostmi stanovenými zákonem č. 183/2006 
Sb. v platném změní a jeho prováděcími právními předpisy, vyhláškou č. 500/2006 Sb. 
a vyhláškou č. 501/2006 Sb. Návrh 41.2 změny bude proveden v obsahovém členění 
ve smyslu přílohy č. 7 vyhlášky č. 500/2006 Sb. 

 

ČLÁNEK I.:  Obsah 41.2 změny územního plánu 

 podle  odstavce 1 - textová část  návrhu změny musí obsahovat : 

o příslušnou  obsahovou část, tj. skutečně navrženou změnu stávajícího 
územního plánu, vyplývajícího z přijatého řešení, v tématickém řešení podle 
vyhlášky č. 500/2006 Sb.  

 podle odstavce 3 - grafická část návrhu změny musí obsahovat: 
o grafická část 41.2 změny bude zpracována jako samostatný výřez k níže 

uvedeným výkresům ÚP v rozsahu dotčeného území, vyhotovených digitálně, 
o výřez  výkresu z ÚPML č. 1 Hlavní výkres v měřítku 1 : 5 000 (bez zákresu 

limit). 

ČLÁNEK II.:  Obsah odůvodnění  41.2 změny územního plánu  

 podle  odstavce 1 - textová část odůvodnění bude obsahovat: 
o Vyhodnocení souladu s ÚPD vydanou Libereckým krajem 
o Vyhodnocení vlivu přijatého řešení na bezprostřední okolí lokalit a koordinace 

využívání území z hlediska lokálních vztahů 
o Údaje o splnění zadání  
o Komplexní zdůvodnění přijatého řešení 
o Odůvodnění přijatého řešení 
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 podle odstavce 2 - grafická část odůvodnění bude obsahovat  výřezy z následujících 

výkresů ÚP: 

o č. 1  Hlavní výkres v měřítku 1:5 000 (jako koordinační výkres) 

o č. 12  Vyhodnocení záboru ZPF v měřítku 1 : 5 000 

Návrh dokumentace 41.2 změny bude předán 1 x v digitální podobě na digitálních nosičích 
takto: obsah ve formátech .dgn, .pdf, .doc; odůvodnění ve formátech .dgn, .pdf, .doc  a 1 x 
ve standardním papírovém provedení. Počet vyhotovení konečné dokumentace a její formáty 
budou dodatečně upraveny ve smlouvě o dílo.  

 

 

GRAFICKÁ ČÁST 

Lokalizace 41.2 změny: 
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Formulář 8 - Roční zpráva o postupu realizace IPRM 
Tuto zprávu je třeba odevzdat v tištěné a elektronické podobě ŘO ROP.  

 

1. ÚDAJE O IPRM A ZPRÁVĚ 

Údaje o IPRM 

Prioritní osa: 2 

Oblast podpory: 2.1 Rozvoj regionálních center 

Registrační číslo IPRM: SV/003 

Název IPRM: Integrovaný plán rozvoje města Liberec – zóna 
„Lidové sady“ 

Celková výše alokace dle Smlouvy 
v Kč: 

699 762 500,- Kč 

Datum zahájení realizace IPRM: 19/6/2009 

Datum ukončení realizace IPRM: 30/6/2015 

Roční zpráva o postupu realizace IPRM 

Pořadové číslo zprávy: 1. 

Monitorované období: Začátek 19/6/2009 Konec 31/12/2009 

Datum předložení zprávy: 30/4/2009 

 

2. ÚDAJE O NOSITELI IPRM A ZHOTOVITELI ZPRÁVY 

Nositel IPRM 

IČ 00262978 

Název: Statutární město Liberec 

Adresa: nám. Dr. E. Beneše 1, 460 59 Liberec 1 

Statutární zástupce: 

(jméno a příjmení, funkce) 

Ing. Jiří Kittner, primátor 

Zhotovitel zprávy 

Jméno a příjmení, funkce: Ing. Michal Vereščák, manažer IPRM 

Telefonní číslo/mobil/Fax: 485 243 191, 731 692 639 

E-mail: verescak.michal@magistrat.liberec.cz 
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A. VĚCNÁ ČÁST ZPRÁVY 

3. POPIS REALIZACE IPRM ZA MONITOROVANÉ OBDOBÍ 

 

Ve dnech 1.8.2009 až 30.9.2009 proběhlo II. kolo výzvy na sběr projektových záměrů IPRM 
Liberec – zóna „Lidové sady“. Výzva měla za cíl doplnit seznam indikativních projektů o 
další projektové záměry.  

V rámci výzvy bylo podáno celkem 14 projektových záměrů. Z toho 12 záměrů směřuje do 
Regionálního operačního programu Severovýchod (ROP II.SV) do opatření 2.1 – Rozvoj 
regionálních center a 2 záměry do jiných operačních programů, konkrétně do operačního 
programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost (OPVK). Z hlediska žadatelů podali své 
záměry Statutární město Liberec, Liberecký kraj a ZŠ Lesní. Statutární město Liberec a 
Liberecký kraj předložili projekty směřující do ROP II.SV, opatření 2.1 – Rozvoj regionálních 
center, ZŠ Lesní pak zbývající dva projekty do OPVK. 

Projektové záměry byly vyhodnoceny externím hodnotitelem z pohledu kvality projektu ve 
vztahu k ROP 2.1 společností GRANTIKA České spořitelny, a.s. 

Řídící výbor IPRM Liberec – zóna „Lidové sady“ na svém zasedání dne 23.10.2009 schválil 
indikativní seznam projektů a doporučil jej ke schválení zastupitelstvu města. 

Do seznamu dílčích projektů realizovaných rámci IPRM se v současné době předpokládá 
zapojení celkem 23 projektů v rámci ROP NUTS II Severovýchod, Oblast podpory 2.1 
Rozvoj regionálních center. 

Jedná se o následující projekty: 

1. Modernizace vybavení ZŠ Liberec, Lesní 

2. Centrum aktivního odpočinku – Lidové sady 

3. Modernizace DDM Větrník – bezbariérový vstup 

4. Záložní centrum krizového štábu a příprava na mimořádné události 

5. Lesní informační středisko a naučné stezky v rekreačním lese 

6. Letní amfiteátr 

7. Lesní koupaliště 

8. Park Prokopa Holého 

9. Kulturní a společenské centrum – Lidové sady 

10. Purkyňovo arboretum – zoologicko-botanické didaktické centrum 

11. Rokle Zborovská – Sukovo náměstí 

12. Úprava parteru – ZŠ Lesní 

13. ZŠ Lesní – Škola pro Evropu 

14. Podpora výuky cizích jazyků v počátečním vzdělávání v rámci vzdělávacího 
programu „Škola pro Evropu“ 

15. Administrativní zajištění IPRM 
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16. Parky Lidové sady II 

17. Bazén Liberec 

18. Pavilon leknínů Botanické zahrady Liberec 

19. Revitalizace areálu LVT 

20. Parky Lidové sady I 

21. Modernizace expozic Severočeského muzea v Liberci 

22. Rekonstrukce obchodní akademie a jazykové školy 

23. Revitalizace městských lázní na galerijní objekt 

 

Ad 1. Modernizace vybavení ZŠ Liberec, Lesní 

Předkladatelem projektu bude Základní škola Liberec, Lesní 575/12 – příspěvková 
organizace.  

O přípravě a realizaci projektu se zatím jedná. Předpokládaná výše způsobilých výdajů je 
6.024.316 Kč, z toho dotace 5.572.492 Kč. 

Tímto projektem by chtělo vedení školy vyhovět zvýšenému zájmu rodičovské veřejnosti 
o vzdělávací program ZŠ Liberec, Lesní „Škola pro Evropu“ a vytvořit tak kvalitní podmínky 
nejen pro žáky v počátečním vzdělávání, ale také pro jejich pedagogy. 

 

Ad 2. Centrum aktivních odpočinku – Lidové sady 

Projekt je ve fázi předprojektové přípravy studie. Předkladatelem projektu bude Statutární 
město Liberec. Podání projektu se předpokládá na měsíc květen 2010. Předpokládaná výše 
způsobilých výdajů projektu je 151.905.547 Kč, z toho dotace 140.512.630 Kč. Čerpání 
finančních prostředků se předpokládá v průběhu roku 2011 a začátkem roku 2012. 

Cílem projektu CAO bude zkvalitnit zázemí pro samotné návštěvníky ZOO a nabídnout co 
nejvíce možností pro trávení volného času přímo v jejím areálu včetně dalšího doprovodného 
servisu. Toho chce město Liberec dosáhnout nejen během hlavní sezóny, ale především 
v měsících mimo sezónu a chce nabídnout alternativu v čase nepříznivých klimatických 
podmínek. 

 

Ad 3. Modernizace DDM Větrník – bezbariérový vstup 

Předkladatelem projektu bude Liberecký kraj. 

O přípravě a realizaci projektu se zatím jedná. Předpokládaná výše způsobilých výdajů je 
20.666.868 Kč, z toho dotace 19.116.853 Kč. 

Cílem projektu bude umožnit vstup i dětem a mladým lidem, kterým to jejich handicap 
stěžuje či úplně znemožňuje. Realizací projektu dojde k naplnění poslání DDM být 
střediskem volného času, které vytváří cestu k harmonické osobnosti bez ohledu na 
pohybová a jiná zdravotní omezení klienta. 
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Ad 4. Záložní centrum krizového štábu a příprava na mimořádné události 

Předkladatelem projektu bude Statutární město Liberec. 

O přípravě a realizaci projektu se zatím jedná. Předpokládaná výše způsobilých výdajů je 
35.041.639 Kč, z toho dotace 32.413.516 Kč. 

Cílem projektu bude modernizace stálého úkrytu civilní ochrany (CO) na ul. Husova, který v 
současné době nemá stálé využití a je velmi zastaralý. Cílem projektu bude pořádat zde ve 
spolupráci s Hasičským záchranným sborem Libereckého kraje školení pro účely ochrany 
obyvatelstva a přípravy na mimořádné události a vytvořit zde vhodné podmínky pro existenci 
plnohodnotného záložního pracoviště pro krizový štáb. 

 

Ad 5. Lesní informační středisko a naučné stezky v rekreačním lese 

Předkladatelem projektu bude Statutární město Liberec. 

O přípravě a realizaci projektu se zatím jedná. Předpokládaná výše způsobilých výdajů je 
15.000.000 Kč, z toho dotace 13.875.000 Kč. 

V rámci projektu dojde k vybudování jednoduché roubené dřevěné stavby, jejíž součástí 
bude jednoduše zařízená místnost pro cca 25 osob, se zázemím pro přípravu občerstvení, 
sklepem a skladovacími prostory. Objekt bude sloužit pro realizaci volnočasových aktivit a 
také jako lesní informační a vzdělávací středisko. Objekt bude vybudován na základě 
technologií šetrných k životnímu prostředí a bude tak sloužit i jako vzor k nenásilné formě 
vzdělávání k šetrnějšímu způsobu života. 

 

Ad 6. Letní amfiteátr 

Předkladatelem projektu bude Statutární město Liberec. 

O přípravě a realizaci projektu se zatím jedná. Předpokládaná výše způsobilých výdajů je 
30.000.000 Kč, z toho dotace 27.750.000 Kč. 

Realizací projektu dojde k demolici rozpadlého letního divadla, zdejší budovy a terasy, dojde 
k vyčištění území, vykácení náletů, úpravě zeleně a cestiček, a k instalaci mobiliáře (lavičky, 
odpadkové koše, herní prvky). Součástí projektu bude i úprava asi 200 m dlouhé přístupové 
komunikace. Provedená celková revitalizace vytvoří nové místo pro vycházky, odpočinkovou 
zónu klidu a místo pro krátkodobou rekreaci - projekt na podporu veřejného zdraví. 

 

Ad 7. Lesní koupaliště 

Předkladatelem projektu bude Statutární město Liberec. 

O přípravě a realizaci projektu se zatím jedná. Předpokládaná výše způsobilých výdajů je 
120.169.294 Kč, z toho dotace 111.156.567 Kč. 

Cílem projektu bude výstavba provozně-sociálního objektu (zázemí pro personál i 
návštěvníky: šatny, sociální zařízení, místnost pro plavčíka a pro poskytnutí první pomoci, 
sklad pro mobilní zařízení, strojovna bazénové technologie, akumulační nádrže v suterénu), 
oprava vodní nádrže při splnění současných hygienických požadavků na provoz venkovního 
bazénu se zachováním nejbližšího okolí bazénu jako volné odpočinkové plochy a příprava a 
úprava bazénové vody. 
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Ad 8. Park Prokopa Holého 

Předkladatelem projektu bude Statutární město Liberec. 

O přípravě a realizaci projektu se zatím jedná. Předpokládaná výše způsobilých výdajů je 
11.382.350 Kč, z toho dotace 10.528.674 Kč. 

 

Ad 9. Kulturní a společenské centrum – Lidové sady 

Předkladatelem projektu bude Statutární město Liberec. 

O přípravě a realizaci projektu se zatím jedná. Předpokládaná výše způsobilých výdajů je 
206.210.098 Kč, z toho dotace 190.744.340 Kč. 

Cílem projektu KSC bude rekonstrukce objektu, který je zapsán na seznamu kulturních 
památek Národního památkového úřadu, revitalizace a regenerace přilehlých pozemků a 
prostranství a související technické infrastruktury. Smyslem nejen tohoto projektu, ale i 
celkového koncepčního rozvoje lokality je snaha o zvýšení využití celé lokality díky 
zkvalitnění nabídky vzdělávacích programů, volnočasových aktivit a doprovodných služeb 
v zařízení odpovídajícím současným standardům a trendům. Snahou města Liberec bude 
zajistit maximální vytíženost areálu v průběhu celého roku, nejen v měsících plné sezóny.   

 

Ad 10. Purkyňovo arboretum – zoologicko-botanické didaktické centrum 

Předkladatelem projektu bude Statutární město Liberec. 

O přípravě a realizaci projektu se zatím jedná. Předpokládaná výše způsobilých výdajů je 
162.886.784 Kč, z toho dotace 150.670.275 Kč. 

Cílem projektu bude zvýšení image města Liberce jako destinace CR, prostřednictvím 
rozšíření spektra služeb pro návštěvníky, a s tím související rozvoj ekonomiky města a 
celého Libereckého regionu.  
Vznik společného didaktického zázemí umožňujícího vnímání přírody jako celku a zároveň 
nabídka nového prvku „biologického jádra města“ – arboreta. 
Cílem projektu bude vybudování návštěvnicky atraktivního didaktického centra, rozšíření 
rekreačního a oddychového území a následné zatraktivnění zóny pro obyvatele i návštěvníky 
města a regionu. 
Zoologická zahrada získá nový prostor pro zkvalitnění a rozšíření edukativních aktivit. 
Botanické zahradě umožní projekt Purkyňova arboreta zavést do svých sbírek nový prvek - 
kolekci stromů, prodloužení průměrné doby návštěvnosti, využití dotčeného území pro 
oddych obyvatel města a jeho návštěvníků. 
 

Ad 11. Rokle Zborovská – Sukovo náměstí 

Předkladatelem projektu bude Statutární město Liberec. 

O přípravě a realizaci projektu se zatím jedná. Předpokládaná výše způsobilých výdajů je 
10.455.664 Kč, z toho dotace 9.671.489 Kč. 
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Cílem projektu Park Sukovo náměstí bude doplnění komunikačního systému pěším 
chodníkem podél ul. Škroupovy a spojnice Gorkého – Mozartova za zeleným pásem, 
parkové úpravy budou doplněny vybaveností (lavičky, odpadkové koše) a veřejným 
osvětlením, vybudování kruhového záhonu, rozšíření veřejné osvětlení na 4 parková svítidla, 
odvodnění zpevněných ploch do uličních vpustí napojených na kanalizační řady jednotlivých 
ulic aj. 

Cílem projektu Rokle Zborovská bude rekonstrukce stávajících hřišť a herních ploch včetně 
pročištění drenáží, vykácení suchých dřevin, vybudování pěšího chodníku z Mozartovy ulice 
k hřištím opatřený zábradlím a svodnicemi a pojízdný chodník z ul. Zborovská (mechanizace 
pro údržbu), nové veřejné osvětlení aj. 

 

Ad 12. Úprava panteru – ZŠ Lesní 

Předkladatelem projektu bude Statutární město Liberec. K projektu je zpracována 
Dokumentace k územnímu rozhodnutí, Dokumentace ke stavebnímu povolení a 
Dokumentace k zadání stavby. Podání projektu se předpokládá na měsíc únor 2010. 
Předpokládané způsobilé výdaje projektu jsou 15.871.620 Kč, z toho dotace 14.681.248 Kč. 
Čerpání finančních prostředků se předpokládá na 4. čtvrtletí roku 2010.  

Cílem projektu bude využití venkovního prostoru školního areálu tzv. parteru pro vzdělávání 
a volnočasové aktivity v bezpečném prostředí areálu školy. V rámci projektu dojde k 
odstranění stávajícího povrchu školního dvora -  nevyhovující dlažby, asfaltových ploch a 
trávníků a celkové výměně povrchu plochy školního dvora instalací ploch zeleně, zahradní 
dlažby, venkovního imobiliáře. Vynucenou investicí bude výměna lapolu a výškové 
sjednocení jednotlivých přípojek IS.  

Dále bude vytvořen koridor pro přechod mezi pavilony pro žáky a učitele, vyřešena zástěna 
pro zásobování kuchyně a odpadové hospodářství. Dojde k instalaci elektronické 
bezpečnostní závory pro zajištění bezpečného prostředí v areálu dvora. Návazně dojde k 
opravě stávajícího oplocení venkovního areálu školy s vybudováním sezení u hlavního 
vstupu do školy. V rámci úpravy parteru vznikne amfiteátr pro výuku v netradičním prostředí. 
Půlkruhovitý stupňovitý amfiteátr bude využit pro výuku i pro kulturní akce dětí a rodičovské 
veřejnosti. 

 

Ad 13. ZŠ Lesní – Škola pro Evropu 

Předkladatelem projektu bude Statutární město Liberec. K projektu je zpracována 
Dokumentace k územnímu rozhodnutí, Dokumentace ke stavebnímu povolení a 
Dokumentace k zadání stavby. Podání projektu se předpokládá na měsíc únor 2010. 
Předpokládané způsobilé výdaje projektu jsou 23.976.652 Kč, z toho dotace 22.178.403 Kč. 
Čerpání finančních prostředků se předpokládá na 4. čtvrtletí roku 2010. 

Projekt bude realizován v územním rozsahu zahrnujícím rekonstrukci pavilonu B ZŠ Lesní. 
Předmětem tohoto projektu je rozšíření a zkvalitnění výuky cizích jazyků a přispět tak k vyšší 
jazykové vzdělanosti v rámci spádové oblasti školy. Projekt si klade také za cíl vybudovat 
nové učebny, které budou svým prostorovým uspořádáním i technickým vybavením 
umožňovat moderní formy výuky. Mimo jiné se počítá s využitím výpočetní a komunikační 
techniky, připojení k internetu pro získání, zpracování a prezentaci informací v cizojazyčném 
prostředí. Moderní forma výuky spočívá v zapojení všech smyslů, práce ve skupinách 
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s navozením reálných situací, více pozitivních prožitků a tím vznik většího množství synapsí 
a dokonalejšího zvládnutí učiva.  

 

Partnerem projektu bude ZŠ Husova, která bude nápomocna s profesní přípravou pedagogů 
pro nové formy výuky a prospěšná cílům projektu bude i vzájemná výměna informací 
v provozní fázi. 

 

Ad 14. Podpora výuky cizích jazyků v počátečním vzdělávání v rámci vzdělávacího 
programu „Škola pro Evropu“ 

Předkladatelem projektu bude Základní škola Liberec, Lesní 575/12 – příspěvková 
organizace.  

O přípravě a realizaci projektu se zatím jedná. Předpokládaná výše způsobilých výdajů je 
9.842.000 Kč, z toho dotace 9.103.850 Kč. 

V rámci projektu budou vybudovány nové učebny, které budou vybaveny nábytkem a 
zařízením přizpůsobeným pro moderní způsoby výuky, učebny budou vybaveny 
prezentačním zařízením a v přiměřené míře výpočetní technikou.  
V rámci projektu budou připraveny výukové programy vycházejících z požadavků kurikulární 
reformy a moderních vzdělávacích trendů. 
 

Ad 15. Administrativní zajištění IPRM 

Předkladatelem projektu je Statutární město Liberec. Projekt byl podán, schválen a probíhá 
jeho realizace. Celkové způsobilé výdaje projektu činí 6 999 997,00 Kč, z toho dotace 
6 474 997,00 Kč. Čerpání finančních prostředků se předpokládá v průběhu let 2010 až 2015. 

Integrovaný plán rozvoje města Liberec - zóna Lidové sady je svým rozsahem a komplexní 
povahou neporovnatelný s jakoukoliv jinou známou rámcovou rozvojovou aktivitou města. 
Úspěšná realizace schválených cílů, opatření a aktivit v souladu s pravidly a požadavky 
Řídícího orgánu klade na Statutární město Liberec coby nositele IPRM jako celku i žadatele 
u části jeho dílčích projektů velmi vysoké nároky. Administrace IPRM jako celku je ze své 
podstaty komplexním úkolem a je nutno ji provádět v úzkém kontaktu s řízením a realizací 
všech dílčích projektů, včetně vypořádání se se změnami, kterým se takto rozsáhlý komplex 
projektů nejspíše nevyhne. Při realizaci IPRM bude třeba nadále respektovat zapojení 
řídících struktur, partnerů i širší veřejnosti. Dále je třeba pokračovat v naplňování pravidel 
publicity, která s principem partnerství úzce souvisí, a komunikovat se širokou veřejností. 
Projekt Administrativní zajištění IPRM si dodržení těchto předpokladů klade za hlavní cíl. 
 
Ad 16. Parky Lidové sady II 

Předkladatelem projektu bude Liberecký kraj. V rámci přípravy proběhly zatím Průzkumy 
rokle. Podání projektu se předpokládá na rok 2011. Předpokládané způsobilé výdaje projektu 
jsou 10.779.450 Kč, z toho dotace 9.970.991 Kč.  

Cílem projektu bude kompletní revitalizace lokalit Zborovská rokle a promenáda Jezírko. 
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Ad 17. Bazén Liberec 

Předkladatel projektu bude Statutární město Liberec. K projektu je zpracována Studie 
proveditelnosti. Podání projektu se předpokládá na měsíc duben 2010. Předpokládané 
způsobilé výdaje projektu činí 141.031.519 Kč, z toho dotace 130.454.155 Kč. Čerpání 
finančních prostředků se předpokládá na 4. čtvrtletí roku 2010 a v průběhu roku 2011. 

Cílem projektu bude vybudovat bazén pro výuku plavaní délky 25m s šesti drahami a 
variabilní výškou hladiny s možností „vjezdu“ pro vozíčkáře. Bazén poskytne zázemí plošně 
pro všechny vzdělávací zařízení (ZŠ, SŠ, MŠ) ve městě. Bude vybudován i rozcvičovací 
bazén pro připravení organizmu na vlastní fyzickou aktivitu dle principů sportovního lékařství, 
dále klasickou finskou saunu pro předškolní děti umožňující saunování za snížené teploty 
včetně dalších specifik této skupiny občánků. V rámci projektu bude zbudována komora pro 
výcvik potápěčů - potápěčská věž s možností výuky potápění jak pro složky IZS tak vodní 
záchranáře. V odstupňovaných hloubkách budou „plošiny“ umožňující seznámení se 
s fyzikálními faktory dané hloubky. Průhledná konstrukce o rozměrech 4x4m a hloubkou  9m 
umožní sledovat chování a výcvik i pro ostatní frekventanty na „souši“.  Toto zařízení bude 
možno využít í i pro zájmové skupiny občanů. Projekt taktéž počítá s instalací „výřivky“ 
s mořskou vodou, jež umožní především dětem s dýchacími problémy inhalaci stopových 
prvků uvolňujících se z mořské vody a zároveň bude vhodnou doplňkovou aktivitou při 
etapizaci plaveckého výcviku. 

 

Ad 18. Pavilon leknínů Botanické zahrady Liberec 

Předkladatelem projektu bude Statutární město Liberec. Projekt je ve fázi přípravy studie 
proveditelnosti. Předpokládané způsobilé výdaje projektu jsou 10.400.600 Kč, z toho dotace 
9.620.555 Kč. 

Projekt bude zaměřen na zvýšení efektivnosti využití přírodního a kulturního potenciálu 
regionu a to formou rozvoje infrastruktury pro volno časové aktivity - výstavbou nového 
bezbariérového skleníkového pavilonu specializovaného na pěstování 3 druhů největších 
leknínových rostlin světa najednou v prostorách stávající Botanické zahrady Liberec. 

 

Ad 19. Revitalizace areálu LVT 

Předkladatelem projektu bude Statutární město Liberec. Projekt je ve fázi přípravy studie 
proveditelnosti. Předpokládané způsobilé výdaje projektu jsou 15.649.583 Kč, z toho dotace 
14.475.864 Kč. 

Vzhledem k umístění bývalého areálu LVT v blízkosti centra a v zóně „Lidové sady“, která je 
díky muzeu, botanické a zoologické zahradě navštěvována velkým počtem turistů i místních 
občanů bude cílem tohoto projektu revitalizace brownfieldového areálu bývalých LVT. Bude 
provedena demolice chátrajících pavilonů a vytvořen park a nové plochy pro volnočasové a 
relaxační aktivity, čímž tak dojde k posílení atraktivity hojně navštěvované zóny. 

 

Ad 20. Parky Lidové sady I 

Předkladatelem projektu bude Statutární město Liberec. K projektu je zpracována 
Dokumentace ke stavebnímu povolení a Dokumentace k zadání stavby. Podání projektu se 
předpokládá na měsíc únor 2010. Předpokládané způsobilé výdaje projektu jsou 11.664.383 
Kč, z toho dotace 10.789.554 Kč. Čerpání finančních prostředků se předpokládá v průběhu 
roku 2011. 
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Předkládaný projekt řeší regeneraci parkových ploch: Sukovo náměstí – Liberec a Prokopa 
Holého – Liberec. 

 

Ad 21. Modernizace expozic Severočeského muzea v Liberci 

Předkladatelem projektu bude Liberecký kraj. 

O přípravě a realizaci projektu se zatím jedná. Předpokládaná výše způsobilých výdajů je 
46.999.050 Kč, z toho dotace 43.474.121 Kč. 

Předmětem projektu bude modernizace vnitřních expozic Severočeského muzea v Liberci. 
Jedná se o řešení obnovy stálých expozic přírody, prehistorie a historie regionu a také 
užitého umění v evropském kontextu. Nové expozice budou vyhovovat současným muzejním 
a prezentačním standardům a budou také zohledňovat českou sounáležitost s evropským 
prostorem (popisy expozic, katalogy jednotlivých expozic, průvodce a audioprůvodce budou 
vytvořeny ve vícejazyčných mutacích). 
Současně dojde ke zpřístupnění expozic handicapovaným občanům instalováním 
bezbariérových technik a provedením odpovídajících stavebních úprav. Expozice budou také 
opatřeny elektronickou zabezpečovací signalizací a bezpečnostním kamerovým systémem. 
 
Ad 22. Rekonstrukce obchodní akademie a Jazykové školy 

Předkladatelem projektu bude Liberecký kraj. 

O přípravě a realizaci projektu se zatím jedná. Předpokládaná výše způsobilých výdajů je 
19.771.553 Kč, z toho dotace 18.288.686 Kč. 

Předmětem projektu bude rekonstrukce budovy Obchodní akademie a Jazykové školy 
s právem státní zkoušky v místě Šamánkova 500/8, Liberec. Projektový záměr zahrnuje 
vestavbu půdních prostor budovy, ve kterých vzniknou prostory pro informační centrum 
školy, pro počítačové učebny a také pro kanceláře studentských firem (vyučování 
ekonomických předmětů s praktickým zaměřením). 
Realizací projektu dojde ke zkvalitnění podmínek pro výuku v jedné z největších středních 
škol v Libereckém kraji. Zároveň projekt přispěje k regeneraci území města Liberce, které 
bylo specifikováno v Integrovaném plánu rozvoje města Liberec – zóna „Lidové sady“ jako 
prioritní pro rozvoj za pomoci prostředků z ROP NUTS II Severovýchod. 
 

Ad 23. Revitalizace městských lázní na galerijní objekt 

Předkladatelem projektu bude Statutární město Liberec. K projektu je zpracována studie 
proveditelnosti. Podání projektu se předpokládá na měsíc duben 2010. Předpokládané 
způsobilé výdaje projektu jsou 362.259.800,00 Kč, z toho dotace 335.090.315 Kč. Čerpání 
finančních prostředků se předpokládá na 4. čtvrtletí roku 2010 a v průběhu let 2011 a 2012. 

Cílem projektu bude revitalizace objektu městských lázní dle požadavků kladených na 
moderní galerijní prostory, splňující požadavky na dlouhodobé i krátkodobé výstavy a 
doprovodné aktivity, které bude provozovat zejména partner projektu – Oblastní galerie v 
Liberci. Projekt sestává z rekonstrukce budovy městských lázní a novostavby přilehlého 
depozitáře. K hlavním výstupům projektu patří vytvoření prostor pro stálé expozice a 
proměnné výstavy, přizpůsobení prostor přehlednému a bezbariérovému pohybu mezi 
expozicemi, provozní zázemí galerie (pokladna, informace, šatny, kavárna, knihkupectví, 
toalety, dětský koutek, administrativní prostory, lektorské prostory, depozitář, ostraha, dílna, 
fotoateliér aj.) Realizace projektu se bude řídit respektem k jedinečné architektonické podobě 
objektu, zároveň však přináší nezbytné úpravy splňující současné nároky na výstavní 
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prostory, čímž splní mezinárodní standardy a umožní rozšíření nabídky kulturního vyžití 
obyvatel i návštěvníků města Liberce. 

 

 

4. ZHODNOCENÍ DOSAVADNÍ REALIZACE IPRM ZA MONITOROVANÉ OBDOBÍ 

 

V monitorovaném období byl předložen a schválen indikativní seznam projektů zapojených 
do IPRM.  

1) V rámci ROP NUTS II Severovýchod, Oblast podpory 2.1 Rozvoj regionálních center 
se předpokládá zapojení celkem 23 projektů.  

V současné době je podán a schválen pouze 1 z těchto projektů (Administrativní zajištění 
IPRM) a probíhá jeho realizace. 

Další projekty budou podány v průběhu roku 2010 (Úprava parteru – ZŠ Lesní, ZŠ Lesní – 
Škola pro Evropu, Parky Lidové sady I, Bazén Liberec, Revitalizace městských lázní na 
galerijní objekt, Centrum aktivního odpočinku). 

V průběhu roku 2009 nedošlo tedy k žádnému čerpání finančních prostředků. 

2) V rámci jiných Operačních programů se předpokládá zapojení cca 18 projektů. 

 

 

5. DALŠÍ INFORMACE O REALIZACI IPRM 

- 

 

6. PŘEDPOKLADANÝ HARMONOGRAM DALŠÍCH AKTIVIT IPRM 

Předpokládané období realizace:  Od:  1/01/2010 do:  31/12/2010   

Popis dalších aktivit IPRM: 

 

Začátkem roku 2010 bude zažádáno o změnu seznamu dílčích projektů předložených do 
IPRM a změnu Finančního plánu z důvodu nevyčerpání finančních prostředků alokovaných 
na rok 2009. 

V průběhu měsíce ledna bude zahájena realizace projektu Administrativní zajištění IPRM. 
První čerpání finančních prostředků z tohoto projektu se předpokládá na polovinu roku 2010.

V měsíci únoru budou podány projekty Úprava parteru – ZŠ Lesní, ZŠ Lesní – Škola pro 
Evropu a Parky Lidové sady I. 

Dále pak budou připravovány projekty Bazén Liberec, Revitalizace městských lázní na 
galerijní objekt a Centrum aktivního odpočinku, které budou podány v průběhu měsíců duben 
až červen. 

Do konce roku 2010 se pak předpokládá příprava a podání dalších projektů. 
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7. PROBLÉMY PŘI REALIZACI IPRM 

Popis problémů spojených s realizací IPRM, které mohou mít vliv na plnění jeho cílů: 

 

Ve sledovaném období nedošlo k žádným problémům, které by mohly mít vliv na plnění cílů 
projektu. 

 

Popis opatření na odstranění těchto problémů: 

 

- 

 

8. NEPODSTATNÉ ZMĚNY IPRM 

Nepodstatné změny IPRM v monitorovaném období: Ano/Ne ANO 

Popis nepodstatné změny v monitorovaném období: 

1. Změny v příloze č. 1 (datum oznámení ze dne 6.1.2009) - aktualizace dle vyhlášené 
výzvy projektových záměrů) 

Stav řešení nepodstatné změny: 

 

Popis nepodstatné změny v monitorovaném období: 

2. Změna náměstka primátora z důvodu odstoupení z funkce (datum oznámení ze dne 
8.2.2009) 

Stav řešení nepodstatné změny: 

 

Popis nepodstatné změny v monitorovaném období: 

3. Aktualizace dle posouzení vlivů koncepce na životní prostředí a změna statutárního 
zástupce (datum oznámení ze dne 27.3.2009) 

Stav řešení nepodstatné změny: 

 

Popis nepodstatné změny v monitorovaném období: 

4. Úprava měrných jednotek indikátorů dle požadavku ŘO ROP SV (datum oznámení ze 
dne 1.7.2009) 

Stav řešení nepodstatné změny: 

Měrné jednotky indikátorů byly zapracovány do Smlouvy o alokaci prostředků 

Popis nepodstatné změny v monitorovaném období: 

5. Článek 15 Smlouvy o alokaci prostředků na Integrovaný plán rozvoje města Liberec – 
zóna „Lidové sady“, odrážka 10 Přílohy – Příloha č. 3 – Seznam schválených dílčích 
projektů (datum oznámení ze dne 7.9.2009) 
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Stav řešení nepodstatné změny: 

 

 

9. PODSTATNÉ ZMĚNY IPRM 

Podstatné změny IPRM v monitorovaném období: Ano/Ne Ne 

Popis podstatné změny v monitorovaném období: 

 

- 

Stav řešení podstatné změny: 

- 

Změnový dodatek ke Smlouvě o poskytnutí dotace vypracován a podepsán 
ze strany nositele IPRM (Ano/Ne) 

- 

Datum podpisu změnového dodatku nositelem IPRM:  

- 

Změnový dodatek ke Smlouvě o poskytnutí dotace podepsán ze strany ŘO 
(Ano/Ne) 

- 

Datum podpisu změnového dodatku ŘO:  

 

10. PLNĚNÍ MONITOROVACÍCH INDIKÁTORŮ 

Indikátor 
projektu 

Měrná 
Jednotk

a 

Plánovan
é 

množství 
dle 

Smlouvy 

Skutečnost 
za 
monitorova
né období 

Skutečnost od 
počátku do 

konce 
monitorované

ho období 

Předpoklad 
na další 

monitorova
cí období 

Poznámk
a 

Plocha 
regenerovaný
ch a 
revitalizovaný
ch objektů ve 
městech 
celkem 

m2 10 000 0 0 0 

 

Počet nově 
vytvořených 
pracovních 
míst v rámci 
projektů na 
udržitelný 
rozvoj měst 

počet 2 0 0 0 

 

Plocha 
revitalizovaný
ch 

Ha 2,5 0 0 0 
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nevyužívanýc
h nebo 
zanedbaných 
areálů 
(brownfields) 
celkem 

Plocha 
regenerovaný
ch a 
revitalizovaný
ch objektů 
určených pro 
rozvoj 
vzdělávání 

m2 2000 0 0 0 

 

Plocha 
regenerované
ho a 
revitalizované
ho území 
celkem 

Ha 4 0 0 1,62 

 

       

Komentář k plnění  monitorovacích indikátorů: 

- 

Zdroje dat pro monitorovací indikátory: 

 

- 

 

11. HORIZONTÁLNÍ TÉMATA 

Rovné příležitosti: 

 

Nositel IPRM (Statutární město Liberec) deklaruje, že žádný navržený specifický cíl, opatření 
nebo aktivita IPRM nediskvalifikují ani nediskriminují obyvatelstvo města, regionu či migranty 
z hlediska pohlaví, rasy, etnického původu, náboženského vyznání, zdravotního postižení, věku 
či sexuální orientace, znevýhodněných skupin obyvatelstva, atd.  

Cílem je dynamický a trvale udržitelný rozvoj města a regionu, zlepšení kvality života a zajištění 
sociálních jistot, rozvoj ekonomického potenciálu všech obyvatel bez rozdílu.  

V současnosti existující rozdíly jsou řešeny návrhem opatření, která prostřednictvím 
realizovaných projektů zajistí ve střednědobém výhledu dostatek pestré a dle schopností a zájmů 
obyvatelstva diferencované práce, dostupnost vzdělání a uplatnění pracovní síly v souladu s 
poptávkou na trhu práce. 

Rovné příležitosti a zákaz diskriminace jsou posuzovány při předložení dílčích projektů partnerů 
IPRM, při jejich hodnocení řídícími orgány IPRM a při jejich monitorování.  

Rovné příležitosti pro muže a ženy i pro menšiny představují základní demokratickou zásadu, 
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jejíž začlenění do všech politik se stává samozřejmostí. 

Princip rovných příležitostí je podporován širokým okruhem aktivit, které lze charakterizovat jako 
pozitivní akce, např. tréninkové aktivity pro jedno pohlaví nebo menšinu, rovnost při 
zaměstnávání apod. 

 

Udržitelný rozvoj: 

 

Integrovaný plán rozvoje města Liberec navazuje svými strategickými cíli, opatřeními a aktivitami 
na Strategii udržitelného rozvoje České republiky tím, že akcentuje vytváření podmínek pro 
rozvoj kvalitní vzdělanostní, volnočasové a společenské infrastruktury založené na základních 
cílech zvyšujících konkurenceschopnost republiky, regionu a města Liberec v evropském a 
světovém kontextu. IPRM se zaměřuje i na revitalizaci brownfields, veřejných prostranství a 
zeleně s cílem zajistit jejich udržitelný rozvoj.  

Udržitelný rozvoj je takový ekonomický růst, který uvádí v soulad hospodářský a společenský 
pokrok s plnohodnotným zachováním životního prostředí. IPRM je cíleně zaměřen na udržitelný 
rozvoj, čemuž odpovídá i nastavení strategie IPRM až na úroveň aktivit.  

 

 

12. POPIS ZAPOJENÍ PARTNERŮ DO IPRM 

 

Pro úspěšnou a bezproblémovou realizaci IPRM zvolilo město Liberec aktivní přístup 
k zapojení partnerů. Přístup je založen na spolupráci mezi partnery - územní samosprávy 
jako je Liberecký kraj a město Liberec a zástupci dalších institucí, subjektů umístěných v 
zóně Lidové sady a zástupci veřejnosti. Partnerství v rámci IPRM je budováno na základě 
zahrnujícím relevantní spektrum ekonomických, samosprávných, sociálních, vzdělávacích, 
kulturních, společenských a dalších subjektů. Tím se spolupráce rozšířila i na orgány a 
osoby, které nejsou přímou součástí implementačních struktur, aby bylo zajištěno, že se na 
konkrétním rozdělení prostředků budou podílet i případní příjemci. 

Partnerství v přípravné fázi IPRM bylo založeno na několika dílčích stupních, přičemž 
v každém stupni byl dodržen základní přístup města vůči partnerům. Spolupráce probíhala 
především na úrovni:  

 Jmenování členů Řídícího výboru a Pracovní skupiny IPRM, 
 Jednání pracovních skupin a Řídícího výboru IPRM pro doporučení projektových 

námětů do IPRM, 
 Připomínkování analytické části IPRM, 
 Semináře pro veřejnost a zastupitele města 
 Sběru projektových námětů, 
 Informování veřejnosti prostřednictvím webových stránek a tiskových zpráv 
 Veřejného projednávání IPRM, 
 Prezentace IPRM v Radě a Zastupitelstvu města Liberec.  

 

 

B. FINANČNÍ ČÁST ZPRÁVY 
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13. PLNĚNÍ FINANČNÍHO PLÁNU IPRM 

Celková suma podaných žádostí o platbu dílčích projektů za 
monitorované období:  

 0 

V případě odchylky od finančního harmonogramu uveďte zdůvodnění: 

Za monitorované období (19.6.2009 - 31.12.2009) nebyly podány žádné žádosti o platbu 
dílčích projektů.  

Celková suma proplacených žádostí o platbu dílčích projektů 
za monitorované období: 

 0 

Za monitorované období (19.6.2009 - 31.12.2009) nebyly proplaceny žádné žádosti o platbu 
dílčích projektů. V roce 2009 tedy nedošlo k žádnému čerpání finančních prostředků 
alokovaných pro tento rok. Alokace pro rok 2009 bude převedena v rámci žádosti o změnu 
Finančního plánu do dalších let. 
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C. ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ NOSITELE IPRM 

Jako nositel IPRM v rámci ROP NUTS 2 Severovýchod prohlašuji, že: 

všechny informace v předložené Roční zprávě o postupu realizace IPRM a 
přílohách jsou pravdivé a úplné a že jsem si vědom/a možných následků a sankcí, 
které vyplývají z uvedení nepravdivých nebo neúplných údajů; 

 

IPRM je realizován v souladu se Smlouvou, pravidly ROP a souvisejícími právními 
předpisy ČR a EU; 

 

při realizaci IPRM byla dodržena pravidla veřejné podpory a pravidla pro zadávání 
veřejných zakázek ROP, včetně zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách ve 
znění pozdějších předpisů; 

 

IPRM je realizován v souladu s politikami EU v oblasti udržitelného rozvoje, 
ochrany životního prostředí a rovných příležitostí, včetně omezování nerovnosti 
a podporování rovnosti mezi ženami a muži; 

 

 

Jméno a příjmení statutárního 
zástupce/oprávněné osoby:* 

Ing. František Hruša 

Funkce v organizaci: Statutární zástupce primátora 

Místo a datum: Statutární město Liberec,  

Podpis a razítko 

 

 

 

 

                     ………………………………. 

Poznámky 

 

*) Pokud Roční zprávu o realizaci IPRM podepisuje oprávněná osoba, musí být jako 
příloha Roční zprávy o realizaci IPRM přiloženo pověření od statutárního zástupce 
nositele IPRM. V případě, že pověření bude platné pro celou dobu realizace IPRM, stačí 
ho doložit pouze v 1. Roční zprávě o realizaci IPRM.  
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D. PŘÍLOHY ZPRÁVY 

 

Příloha č. Název přílohy: Přiložen
o: 
(Ano/Ne) 

1 Pověření oprávněné osoby od statutárního zástupce 
k podpisu Roční zprávy o postupu realizace IPRM* (viz 
poznámka výše) 

ano 

2 Doklady prokazující plnění monitorovacích indikátorů 
(protokoly o předání a převzetí prací, protokoly o 
provedených zkouškách apod.) 

ne 

3 Aktualizovaný harmonogram IPRM s vyznačením a 
zdůvodněním změn (pouze pokud došlo ke změně) 

ne 
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