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ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ 

 
Číslo 09 
Typ zasedání řádné 
Datum 4.května 2011 
 
Účast na zasedání: 
Člen PS: účast náhradník účast 
Ing. Tomáš Hampl přítomen   
Lukáš Martin omluven   
Ing. Lidie Vajnerová přítomna   
RNDr. Vít Příkaský přítomen   
Prof. Dr. Ing. Zdeněk Kůs omluven Prof. Ing. Ondřej Novák, CSc. přítomen 
Ing. Martin Procházka omluven   
Ing. Jaroslav Morávek přítomen   
MUDr. Kateřina Absolonová přítomna   
Bc. Jiří Šolc omluven   
Bc. Zuzana Kocumová přítomna   
Bořek Machatý omluven   
Celkem přítomno 6 členů s hlasovacím právem.  
 
Manažer IPRM Ing. Michal Vereščák přítomen 
 
Zástupce SML Ing. Hana Josefíková přítomna 
 
Navržený program zasedání: 

1. Úvodní seznámení s programem zasedání 

2. Aktualizace harmonogramu výzvy 

3. Projednání  záměrů z první výzvy 

4. Různé, diskuse 
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1. Úvodní seznámení s programem zasedání 

Jednání zahájil ve 14:15h manažer IPRM Ing. Michal Vereščák a seznámil členy ŘV 
s programem zasedání. 

 

2. Aktualizace harmonogramu výzvy 

Ing. Vereščák seznámil přítomné s návrhem prodloužení II. kola výzvy do 30.6.2011, 
přičemž stávající datum ukončení II.kola výzvy byl 20.5.2011. Ing. Vereščák prodloužení 
odůvodnil tím, že vzhledem ke stanovení projektových záměrů podávaných za SML 
6.5.2011 by odbor koordinátor dotací EU nebyl schopen vypracovat projektové záměry 
včas a v požadované kvalitě. 

Ing. Vereščák dále informoval, že při zohlednění stávajících podmínek zbývá na nové 
projekty v II. výzvě přibližně 200 až 250 mil. Kč.  

Bc. Kocumová sdělila, že po důkladném prostudování podkladů je pravděpodobné, že na 
projektech Modernizace Divadla F.X.Šaldy a  Modernizace Svijanské arény může dojít ke 
snížení odhadovaných nákladů a je dobré s tímto počítat. 

Ing. Morávek upozornil na to, že je třeba maximálně využít možnosti opravit objekty 
města. Dále poznamenal, že na opravu Svijanské arény bylo již v minulosti zvlášť 
vyčleněno 100 mil. Kč, a proto ho zajímají podrobnosti projektu. Dodal, že pro Divadlo je 
projekt obrovskou šancí ke zvelebení.  

RNDr. Příkaský vznesl dotaz, zda je stanovena finanční hranice pro nové projekty II. výzvy, 
obzvlášť pokud vezmeme v úvahu, že pro ně zbývá přibližně 200 mil. Kč a některé projekty 
mohou dosahovat i poloviny z této částky.  

Ing. Vereščák objasnil, že limit dán není a že v nejbližší době bude vedení jednat o tom, 
jaké projekty budou do výzvy podány. Dle doporučení Regionální Rady je nejvhodnější 
vybírat takové projekty, které jsou v pokročilé fázi přípravy nebo jejich realizace není 
z hlediska stavebně technického náročná.  

Prof. Ing. Ondřej Novák, CSc. vznesl dotaz, jaký je finanční plán IPRM. Ing. Vereščák 
předložil fin. plán a poukázal na to, že obzvláště v letech 2013 a 2014 budou kladeny velké 
nároky na čerpání  a tím pádem i na městský rozpočet.  

Ing. Hampl vznesl dotaz, zda je realizace projektového záměru vymahatelná. Ing. Vereščák 
upřesnil, že tato situace je řešena čestným prohlášením, nicméně SML nemá pravomoc 
vymáhat realizaci, pokud od ní žadatel ustoupí.  

Prof. Ing. Ondřej Novák, CSc. vznesl dotaz, jaké dokumenty musí uchazeči spolu 
s námětem do výzvy doložit. Ing. Vereščák informoval, že SML otevřelo veřejnou výzvu, 
pro kterou vytvořilo jednoduché formuláře, přičemž pro II. výzvu byl vytvořen ještě 
požadavek na doklad o právní subjektivitě žadatele, který hodnotitelům usnadní práci. 
Všechny vzorové dokumenty jsou k dispozici na internetových stránkách města, popř. na 
přímé vyžádání u manažera IPRM. 

MUDr. Absolonová vznesla dotaz, zda jsou již nějaké záměry podané do II. výzvy známé. 
Ing. Vereščák odpověděl, že již cca 30 námětů obdržel, mezi nimi jsou volnočasové plochy, 
hřiště, tělocvičny apod. a zároveň upozornil na to, že jakákoli úprava volnočasových ploch 
na panelových sídlištích (definice dána poskytovatelem dotace) není podpořitelná z IPRM 
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Liberec – Atraktivní a kvalitní život v Liberci.  

Ing. Vereščák dále dodal, že o námětech bude rozhodovat zasedání vedení města v pátek 
6.5.2011, či v nejbližší době a ŘV se bude dále zabývat náměty vzešlými z tohoto zasedání. 

Ing. Vajnerová vznesla dotaz na nepřítomnost členů ŘV z řad zástupců města. Ing. 
Vereščák přítomné ujistil, že na pátečním jednání o podaných námětech zdůrazní 
potřebnost výběru záměrů s vyšším stupněm připravenosti, ale že zároveň není možné 
vybírat pouze záměry realizované SML. Bc. Kocumová dodala, že rovněž nelze vybírat 
pouze podle stupně připravenosti záměrů. Ing. Vereščák souhlasil a dodal, že například 
záměry upravující plochy jsou obecně stavebně jednodušší. 

Ing. Morávek upozornil na nutnost zajištění dozoru a údržby u hřišť, která nespadají pod 
správu škol. Ing. Vereščák poukázal na to, že po dokončení realizace projektů je nutná 
ještě pětiletá udržitelnost výstupu projektu, tzn. že údržba hřišť musí být zajištěna. 

MUDr. Absolonová navrhla sloučit náměty s podobným předmětem plnění a s nižšími 
náklady, i kvůli jednodušší správě v době udržitelnosti. Ing. Vereščák souhlasil a dodal, že i 
tento návrh bude projednáván na zasedání vedení města. Ing. Morávek připomněl náměty 
z projednávání o změně územního plánu, zda mohou být také zahrnuty do seznamu 
námětů. Ing. Vereščák informoval, že o nich již jednal s kolegy z MML, ovšem projekty 
s tematickou náplní úpravy zeleně spadají především do OPŽP, zatímco toto IPRM 
umožňuje jen velmi omezené intervence. Zařazení konkrétních projektů záleží na 
posouzení projektových dokumentací. 

 

Hlasování pro posunutí termínu ukončení příjmu žádostí do II. výzvy: 

pro 6 hlasů, proti: 0 hlasů, zdržel se: 0 hlasů (schváleno) 

 

MUDr. Absolonová vznesla dotaz, zda bude uskutečněno veřejné projednání záměrů 
podávaných SML do výzvy a pokud ano, kdy se bude konat. Na konání veřejného 
projednání panovala obecná shoda mezi členy ŘV. 

Před ukončením II. výzvy se uskuteční veřejné projednání městských záměrů, a 
sice v období od 20. do 24. června (nejpravděpodobněji v pondělí 20.6.2011).  

Veřejné projednání zajistí manažer IPRM. 

Veřejné projednání proběhne formou prezentace záměrů s vysvětlením aktivit s následnou 
diskusí s občany Liberce. Reakce občanů budou brány v potaz a v případě potřeby budou 
záměry upraveny.  

Ing. Vereščák dále navrhl, že v září 2011 by bylo možné uspořádat další setkání 
s veřejností, tentokrát by se již jednalo čistě o informativní setkání o schválených 
záměrech. 

 

3. Projednání  záměrů z I. výzvy  

Ing. Vereščák představil stav jednotlivých projektů z I. výzvy, který předložil rovněž 
v tištěné formě všem členům ŘV. Na dotaz ohledně projektů z I. výzvy Ing. Vereščák sdělil, 
že pravděpodobně nebudou realizovány projekty Multifunkční dráha Zvolenská, Výstavba 
multifunkční haly v areálu městského stadionu v Liberci, Rozšíření využití budovy liberecké 
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radnice a Síť stezek „U Kapličky“, nicméně konečné rozhodnutí bude na RM. 

Ing. Hampl vznesl dotaz, zda na pozemcích vztahujících se k projektu Pavilon leknínů 
Botanické zahrady není zástava – Ing. Vereščák ujistili, že není.  

Projekty Čmelák – centrum pro přírodu a Hřiště pří ZŠ Švermova a ZŠ Aloisina výšina 
významně naplňují indikátory IPRM. Ing. Vereščák zároveň upozornil na to, že je potřeba u 
projektů z II. výzvy myslet na naplnění indikátoru „Plocha revitalizovaných nevyužívaných 
nebo zanedbaných areálů (brownfields) celkem“. 

Bc. Kocumová vznesla dotaz na stav střechy Arény, která byla zmíněna v úvodu jednání. 
Ing. Hampl informoval, že je problém se statickou nosností střechy a s rosením střechy, 
kdy zkondenzovaná voda stéká do interiéru. Ing. Morávek vysvětlil, že oprava podobného 
problému na druhé straně Arény již proběhla. 

Ing. Vajnerová poznamenala, že Kraj buduje cyklostezku, která mj. povede i  kolem 
Císařského kamene, což je třeba vzít v úvahu při plánování druhé varianty projektu 
Rekreační a sportovní areál Vesec. 

4. Různé, diskuse 

Ing. Hampl vznes požadavek na neformální setkání ŘV před konečným vyhodnocením 
záměrů. Ing. Vereščák, s ohledem na aktuální harmonogram výzvy, navrhl jako vhodný 
termín období před koncem prázdnin. 

 

Ing. Vereščák – na závěr shrnul následující kroky: 

• vypracuje a rozešle zápis z 9. zasedání ŘV ke schválení 

• vypracuje a rozešle seznam projektových námětů z II. výzvy 
podávaných za SML 

• příští řádné zasedání ŘV se bude konat 12.9.2011 

 

Ing. Vereščák – poděkoval za konstruktivní a vstřícné jednání a za přítomnost členů na 9. 
zasedání ŘV.  

Zasedání bylo ukončeno v 15:25h. 

 

Zapisovatel: 
Ing. Hana Josefíková 

Předsedkyně ŘV 
Bc. Zuzana Kocumová 

 


