
Projektové náměty pro II. výzvu IPRM Liberec – Atraktivní a kvalitní život v Liberci 
 

 Název námětu Předpokládaný 
rozpočet 

Aktualizovaný 
rozpočet 

Stupeň připravenosti 
projektu 

1 Rekonstrukce sokolovny ve Vratislavicích nad Nisou 

• úprava ceny – původní návrh neobsahoval patnáctiprocentní spolupodíl žadatele, 
tudíž došlo k navýšení celkové ceny  

• navýšení ceny o projektovou a inženýrskou činnost a administrativní zajištění 
projektu (v návaznosti na existující projektovou dokumentaci) 

20.000tis. Kč 29.000tis. Kč Dokumentace ke 
stavebnímu povolení 

2 Lesopark v ulici Seniorů (Vratislavice n. N.) 

• navýšení ceny o projektovou a inženýrskou činnost a administrativní zajištění 
projektu (v návaznosti na existující projektovou dokumentaci – studii) 

20.000tis. Kč 21.200tis. Kč Studie 

3 Konverze kina Varšava na spolkový dům (Multikulturní centrum Varšava) 

• projektantem podhodnocený projekt, proveden nový propočet ceny stavby, 
v původním projektu byl uveden nesprávný počet jednotek obestavěného 
prostoru 

• do rozpočtu záměru je zahrnut i park ve Frýdlantské a rekonstrukce přilehlé 
budovy, na něž je vypracován samostatný záměr (vedení města bude rozhodovat o 
variantním řešení) 

25.000tis. Kč 79.000tis. Kč Studie 

4 Modernizace sokolovny Vesec (Sokolovna Vesec – rekonstrukce) (TJ Slovan Vesec – partner) 

• doplnění propočtu o 20% rezervu projektantem (na nepředvídatelné okolnosti) 

• zpracována pouze studie, do ceny zahrnuto tedy i projektová a inženýrská činnost 
a administrativní zajištění projektu 

20.000tis. Kč 26.400tis. Kč Dokumentace pro zadání 
stavby 

5 Rekonstrukce skate-parku u školy Barvířská 

• navýšení o projektovou a inženýrskou činnost a administrativní zajištění projektu 

6.000tis. Kč  6.500tis. Kč Studie 

6 Rekonstrukce tělocvičny a přilehlé budovy u ZŠ Vrchlického (Sportovní centrum pro mládež 
v areálu ZŠ Vrchlického a Sokolovská) 

• navýšení o projektovou a inženýrskou činnost a administrativní zajištění projektu 
(v návaznosti na již vypracovanou projektovou dokumentaci) 

• projektant aktualizoval propočet stavby  

9.000tis. Kč 13.700tis. Kč Dokumentace ke 
stavebnímu povolení 

7 Rekonstrukce nádražní haly na tělocvičnu pro trampolíny (Modernizace trampolínové haly) 

•••• neúplný projekt - nereflektoval požadavky stavby, proveden nový propočet ceny 

10.000tis. Kč 13.100tis. Kč Studie 



stavby architektem  

•••• navýšení o projektovou a inženýrskou činnost a administrativní zajištění projektu 

8 Vesec – rozšíření na území Císařského kamene (Síť stezek pro volný čas obyvatel města v 
lokalitě Císařský kámen) 

•••• aktualizace cen propočtu (snížení ceny) 

25.000tis. Kč 23.000tis. Kč Studie 

9 ZŠ Sokolovská – rekonstrukce  

•••• změna původního zadání  (původně bylo navrženo umístit knihovnu do areálu 
školy do budovy družiny, ale vzhledem ke stavu rozvodů tepla a elektřiny by 
muselo dojít ke kompletní rekonstrukci celé budovy družiny)  

•••• nové zadání – umístění knihovny do budovy tělocvičny, která je ve velmi špatném 
stavu a vyžaduje rekonstrukci, umístěním knihovny do horního podlaží  dojde 
k úspoře nákladů a efektivnímu vynaložení prostředků, jelikož proběhne 
rekonstrukce pouze jedné budovy 

18.000tis.Kč 34.000tis. Kč Námět 

10  Volnočasové plochy Liberec I. 

• původní odhad byl po propočtu ponížen 

32.000tis Kč 31.200tis. Kč Námět 

       a) ZŠ U Soudu – modernizace hřiště 10.000tis Kč 10. 000tis. Kč  

 b) ZŠ Vrchlického – modernizace hřiště 10.000tis. Kč 10. 000tis. Kč  

 c) ZŠ Křížanská – modernizace školní zahrady a hřiště 10.000tis. Kč 10. 000tis. Kč  

 d) ZŠ Na Výběžku – rekonstrukce povrchu hřiště 2.000tis. Kč 1.200tis. Kč  

11 IN-LINE dráha, letiště (Multifunkční koridor pro rekreační sporty – lokalita u letiště) 

•••• původní odhad byl zpracován objemově (v m2), nový propočet byl již proveden 
v jednotkových cenách 

25.000tis. Kč 33.000tis. Kč Námět 

12 Volnočasová plochy Liberec II.  

•••• zpracován odborný propočet včetně upřesnění mobiliáře 

•••• z projektu byly vyřazeny VČP Machnín (vysoká cena) a Ostašov dolní 
(majetkoprávní vztahy)  

12.000tis. Kč 
(původní bez VČP 

Ostašov) 

29.900tis. Kč Námět 

   f) Volnočasová plocha - Františkovská  3.500tis. Kč 6. 300tis. Kč  

 g) Ostašov – horní část - 7.000tis. Kč  

 c) Obnova hřiště v okolí Kolosea  4.500tis. Kč 1.200tis. Kč  

 i) Volnočasová plocha Nové Pavlovice 4.000tis. Kč 9.000tis. Kč  

 h)Ostašov – střední část - 6.400tis.Kč  

13 Volnočasové plochy Liberec III. 37.500tis. Kč 26.000tis.Kč Námět 



•••• zpracován odborný propočet včetně upřesnění mobiliáře 

 d) Volnočasová plocha – ul. Kropáčkova  10.000tis. Kč 4.100tis. Kč  

 e) Volnočasová plocha – ul. Americká  4 .500tis. Kč 1.500tis. Kč  

 a) Volnočasová plocha Slunečná 6.500tis.Kč 3.700tis. Kč  

 j) Volnočasová plocha Lesopark nad teplárnou 5.000tis. Kč 7.000tis. Kč  

 b) Volnočasová plocha/hřiště Františkov  9.500tis.Kč 6.700tis. Kč  

 h) Volnočasová plocha/hřiště Varšava  2.000tis.Kč 3.000tis. Kč  

14 Parkové plochy – Prostor kolem Strážního kamene (dětské hřiště, antuková plocha, venkovní 
fitness) + louka u Hlávkovy ulice (Regenerace plochy lesoparku v ul. Hlávkova v Liberci) 

•••• provedeno doplnění o administrativní zajištění projektu 

18.000tis.Kč 18. 300tis. Kč Dokumentace ke 
stavebnímu povolení 

15 Regenerace dvou parkových ploch U Domoviny a Regenerace parku Budyšínská  

• rozšíření původního návrhu, který řešil pouze dílčí realizaci; nový návrh zahrnuje již 
celý zpracovaný projektu z r. 2007 

18.000tis.Kč 34.000tis. Kč Dokumentace ke 
stavebnímu povolení 

16 Rekonstrukce multifunkčního sportovního objektu TJ Lokomotiva Liberec (TJ Lokomotiva 
Liberec - partner) 
  
 

záměr 
nepředložen, 

uložen odboru 
KDEU Radou 

města 

42.000tis. Kč Námět 

 


