
 

 
 
 
 

 

Integrovaný plán rozvoje města Liberec – atraktivní a kvalitní život v Liberci 
 

Žádost o zařazení projektového záměru 
A. Formulář žádosti 

 
 
 
 
 
 

Název předkladatele:  Statutární město Liberec 

Název projektu:  
Sportovní centrum pro mládež v areálu ZŠ 
Vrchlického a Sokolovská 

Předpokládaný operační program:  ROP NUTS II Severovýchod 

Prioritní osa/oblast podpory OP:  
Prioritní osa 2, Oblast podpory 2.1 Rozvoj 
regionálních center 

Opatření IPRM: 
2.1 Rozvoj infrastruktury pro sport, kulturu a volný 
čas 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

Při vyplňování údajů je potřebné pro zajištění jednotnosti dodržet maximální rozsah 
jednotlivých kapitol. Při překročení rozsahu upravte shodu začátku následující strany 

a kapitoly. 

 



Žádost o zařazení projektového záměru A. Formulář žádosti 

 

 

 

 
 

- 2 - 
 

 

 

1. Kontaktní údaje 

Sídlo – adresa předkladatele:  Nám. Dr. Edvarda Beneše, 460 59 Liberec 1 

Právní forma předkladatele:  801-obec 

Kontaktní osoba:  Ing. Michal Vereščák 

Email:  verescak.michal@magistrat.liberec.cz 

Telefon:  485 243 191 

Webová adresa:  www.liberec.cz 

 
2. Partneři projektu  

2.1 Název partnera: 
Sportovní klub stolního tenisu Liberec, o.s. (dále 
SKST) 

Sídlo – adresa partnera: Bezová 359/8, 460 14 Liberec 13 

Kontaktní osoba:  Ing. Jiří Veselka 

Způsob spolupráce: 
Definování a koordinace způsobu využití prostor 
určených pro společné využití se SAL, spolupráce na 
realizaci, organizace činnosti a provoz zařízení 

2.2  Název partnera: Sport Aerobic Liberec, o.s. (dále SAL) 

Sídlo – adresa partnera: Nezvalova 872/22,  460 15 Liberec 15 

Kontaktní osoba:  Bára Svatošová 

Způsob spolupráce: 

Definování a koordinace  způsobu využití prostor 
určených pro společné využití s SKST, definování 
prostor pro aerobik a související aktivity, spolupráce 
na realizaci, organizace činnosti a provoz zařízení 

 
V případě většího počtu spolupracujících organizací tabulku zkopírujte dle potřeby. 

 
3. Předpokládaná doba realizace projektu 

Od (měsíc.rok – MM.RRRR): 01.2012 

Do (měsíc.rok – MM.RRRR): 10.2013 

 
4. Místo realizace projektu 

Adresa: Borový Vrch 21, Liberec 13 – Pavlovice 

Katastrální území: Nové Pavlovice 
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Seznam hlavních dotčených parcel: pp.č. 180/1;180/2; 181/1; 176/27, 176/21 

 
5. Základní charakteristika projektu (vyplňte dle nabídky) 

Nová výstavba 
Rekonstrukce stávajícího objektu 
Nerelevantní 

Rekonstrukce stávajícího objektu 
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6. Informace o zkušenostech a předpokladech předkladatele 
Předkladatel má rozsáhlé zkušenosti s realizací investičních i neinvestičních projektů 
zajištěných z vlastních i nejrůznějších dotačních zdrojů. Jedná se především o projekty 
spolufinancované ze státního rozpočtu (např. Ministerstvo pro místní rozvoj, Ministerstvo 
financí, Ministerstvo obrany), státních fondů (např. Státní fond životního prostředí, Státní 
fond dopravní infrastruktury, Státní fond rozvoje bydlení) i z fondů Evropské unie (např. 
předvstupní pomoc Phare CBC ČR – Sasko a ČR – Polsko, Iniciativa společenství Interreg 
III A, Twinning, SROP). K nejaktuálnějším patří projekty současného programovacího 
období, realizované v rámci Regionálního operačního programu NUTS 2 Severovýchod, 
Globálního grantu Libereckého kraje v Operačním programu Vzdělávání pro 
konkurenceschopnost a Operačního programu Životní prostředí. 
Vedle těchto projektů lze za relevantní považovat vlastní aktivity obdobné povahy a rozsahu; 
z poslední doby lze zmínit např. přestavbu objektu bývalé knihovny na budovu Nového 
magistrátu, dokončenou v roce 2007. 
Pro zdárnou realizaci projektu včetně zajištění jeho udržitelnosti byl v rámci přípravné fáze 
projektu sestaven projektový tým, který bude dohlížet na dodržování podmínek stanovených 
poskytovatelem dotace a zajišťovat plnění nezbytných dílčích úkonů spojených s celým 
procesem přípravy, realizace a provozu. Projektový tým sestává z vedoucího projektu, 
finančního manažera, administrátora a technického dozoru. Vedoucí projektu i finanční 
manažer mají již zkušenosti s obdobnými pozicemi v jiných projektech. 
 
Partner projektu Sportovní klub stolního tenisu Liberec, o.s. je jedním z největších a 
nejúspěšnějších klubů stolního tenisu v ČR s tradicí z počátku 50. let minulého století. Ve 
své činnosti se zaměřuje zejména na výchovu mládeže, ale i v kategorii dospělých se 
pravidelně zúčastňuje všech úrovní soutěží v ČR.  Ve svých řadách má kromě hráčů, kteří 
patří k širší špičce ČR ve všech kategorií i řadu trenérů a rozhodčích včetně mezinárodních. 
Sportovní klub stolního tenisu Liberec, o.s. provozuje také „Krajské středisko mládeže“ 
stolního tenisu. 
 
Partner projektu Sport Aerobic Liberec, o.s. působí v současné době pod hlavičkou České 
Gymnastické Federace. Byl založen v roce 1997 dvěma trenérkami I. třídy, mezinárodními 
rozhodčími FIG, dlouholetými reprezentantkami ve sportovním aerobiku, 
několikanásobnými Mistryněmi republiky, Vicemistryněmi a Mistryněmi světa ve fitness 
aerobiku a v další řadě mezinárodními lektorkami aerobiku komerčního. Ve své činnosti se 
zaměřují na pohybové aktivity všech věkových a výkonnostních skupin. V oblasti 
gymnastického a team aerobiku pak zejména na děti a mládež. 
 
 

Přehled o realizovaných projektech žadatele: 

Název  
Financováno 
z fondů EU? 
(ANO/NE) 

Celková výše 
nákladů 

projektu (K č) 

Období 
realizace 

Poznámka 

Cyklostezka Liberec – Hrádek II. 
etapa 

ano 
19 958 000 

Kč 
2000 CBC Phare 

EU – legislativa, příprava ano 1 800 000 2003- VNG 
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zaměstnanců samospráv na integraci 
ČR do EU 

Kč 2005 

Aktualizace dopravního generelu ano 528 610 Kč 2005 
Interreg  

III A  

ZŠ Husova – nové školící centrum ano 
8 662 920 

Kč 
2005 CBC Phare 

Vybavení dílen pro zdravotně 
postižené občany 

ano 
2 142 652 
Kč 

2005 SROP 

Letní promenáda Libercem ano 
1 083 260 
Kč 

2006-
2007 

SROP 

MŠ Jablůňka – realizace úspor 
energie 

ano 
5 972 466 
Kč  

2008 OPŽP 

Rekonstrukce přístupové 
komunikace k horskému hotelu 
Ještěd a do Sportovního areálu 
Ještěd 

ano 
57 291 831 
Kč 

2008-
2010 

ROP SV 

ZŠ Lesní - škola pro Evropu 
 

ano 

30 528 715 
Kč 

 

2009-
2010 

ROP SV 

ZŠ Lesní - úprava parteru ano 
16 276 010 
Kč 
 

2009-
2010 

ROP SV 

 
7. Stručný popis projektu 

Situace 
SKST vybudoval a zkolaudoval „Krajské středisko mládeže“ (KSM) stolního tenisu, resp. 
jeho 1. etapu (popis v kap. 8.1). 
  
Záměr projektu 
Změnit a rozšířit dosud nerealizovanou 2. etapu výstavby a vybudovat zde zázemí pro další 
sport - gymnastický, step a team aerobik, sportovní centrum mládeže v tomto sportu a také 
prostory pro cvičení veřejnosti. Jako garant tohoto záměru by k projektu přistoupilo občanské 
sdružení SAL. 
 
Technický obsah projektu 
Realizace 2 ks ploch s parametry pro závodní aerobik, gymnastický a aerobní sál, drobné 
úpravy stávajících sportovních prostor. Pro stolní tenis i aerobik společné menší wellness 
centrum pro rehabilitaci, recepci a prostor pro rodiče čekající na děti, rozšíření posilovny a 
společné zázemí (opět pro obě sportovní organizace). Zároveň by došlo k realizaci 
částečného zateplení a výměny nevyhovujících oken objektu. Zázemí pro školu by zůstalo 
zachováno, naopak by došlo k jeho vylepšení. 
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8. Potřebnost projektu 
(výchozí stav, analýza stávající nabídky, cílové skupiny, analýza poptávky) 

8.1 Analýza výchozího stavu a nabídky 
Objekt Borový Vrch 21, Liberec 13 – Pavlovice (bývalé Středisko služeb školám) je 
ve vlastnictví Statutárního města Liberec. V současné době je ve výpůjčce SKST, 
které ho využívá spolu se ZŠ Vrchlického. SKST zde vybudoval a zkolaudoval 
„Krajské středisko mládeže“ (KSM) stolního tenisu nákladem cca 4 mil. Kč (Je 
napojeno na jednoúčelovou halu stolního tenisu vybudovanou před cca 10 lety, bylo 
částečně financováno z 3 mil. dotace Libereckého kraje). KSM bylo 1. etapou 
rekonstrukce a tvoří ho šatny a sociální zázemí, malá ubytovna pro sportovce a 
trenéry (10 lůžek), malá posilovna a zázemí střediska (sklad sportovního materiálu a 
kancelář). 2. etapu mělo tvořit aerobní sál, rehabilitace (masáže), rozšíření možností 
ubytování a 2 učebny. Tato část nebyla zatím realizována, ale je na ní platné stavební 
povolení.  
 
SKST funguje velmi dobře jak pro mládež z Liberce a okolí, ale také pro talentované 
jedince z celého kraje. V současné době má jeho Krajské středisko mládeže více než 
120 dětí a mládeže a je provozně podporováno nejen klubem, ale i stolně tenisovou 
asociací. Členové sdružení se účastní sportovních utkání na různých úrovních, včetně 
1. Ligy. V celkovém počtu 21. družstev je registrováno cca 170 členů, z toho 120 
v kategorii děti a mládež. Součástí sdružení je také Liberecký sportovní klub 
vozíčkářů, který má v současné době 18 členů. 
 
SAL působí v současné době jako jedno ze dvou Sportovních center mládeže v ČR 
pod hlavičkou České gymnastické federace a má více než 200 členů ve věku od 5-25 
let. Trenérky SAL jsou zároveň trenérkami reprezentace mládeže. Talentovaní 
závodníci se zde připravují na soutěže v několika soutěžních a výkonnostních 
úrovních- gymnastický aerobik, dance a step aerobik a team aerobik. 
V gymnastickém aerobiku se členové SAL, kteří jsou zařazeni do reprezentace ČR, 
účastní nejvyšších soutěží včetně ME, MS a Světových pohárů. 
  
8.2 Analýza cílových skupin 
Hlavní cílovou skupinou jsou obyvatelé města Liberec a okolí zajímající se o aktivní 
formy odpočinku prostřednictvím stolního tenisu a sportovního aerobiku. 
Doplňkovou cílovou skupinou budou žáci ZŠ Vrchlického a přilehlých škol. 
 
8.3 Analýza poptávky – cílové skupiny a jejich potřeby  
Sportovní klub stolního tenisu Liberec, o.s.  
Cílové skupiny lze rozdělit podle úrovně a intenzity sportovní přípravy. Všechny 
cílové skupiny jsou určeny pro všechny kategorie, a to nejen pro členy klubu, ale i 
pro širokou veřejnost. Cílové skupiny jsou rozděleny takto: 

• Rekreační sport 
• Výkonnostní sport 
• Vrcholový sport 
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Rekreační sport: 
Je určen zejména pro širokou veřejnost a to: 
Spolupráce se ZŠ a MŠ v okolí a soutěže pro žáky všech základních a středních škol 
Děti a rodiče – pravidelné hraní pro veřejnost, jednorázové, pravidelně pořádané akce 
pro rodinné týmy. „Neregistrovaný“ stolní tenis – SKST podporuje a popisované 
prostory slouží i jako část zázemí pro pravidelné sportovní aktivity ve stolním tenise 
hráčů rekreační výkonnosti, kteří však díky tomu mohou sportovat pravidelně a 
dokonce si organizují svoje vlastní celoroční soutěže. Spolupráce se střediskem 
seniorů KONTAKT a kluby seniorů – díky tomu, že je stolní tenis sport vhodný pro 
všechny věkové a dobrému sportovnímu zázemí SKST je možné a funguje spolupráce 
i s touto věkovou kategorií, kdy zejména v dopoledních hodinách umožňuje SKST 
pravidelné sportování seniorům. 
Výkonnostní sport:  
Široká skupina, která sportuje pravidelně několikrát týdně. Hráči se účastní 
pravidelných dlouhodobých i jednorázových soutěží. Cílová skupina zahrnuje 
všechny věkové kategorie, kdy je i mládež kromě svých soutěží zapojována do 
soutěží dospělých, jak je v tomto sportu běžné. Do této kategorie patří i klub 
vozíčkářů, který pravidelně trénuje a v kategorii vozíčkářů patří k nejlepším v ČR 
Vrcholový sport:  
Nejintenzivnější, systematická a odborně vedená sportovní příprava pro 
nejtalentovanější sportovce, kteří jsou vychováváni pro prvoligové a extraligové 
soutěže, v mládežnických kategoriích pak patří mezi padesát nejlepší ve své kategorii 
(stolní tenis má v ČR registrováno přes 12 tis. hráčů). Tato skupina je určena pro 
členy a pro talentovanou mládež z celého kraje, neboť SKST Liberec garantuje řízení 
a provoz krajského centra mládeže 
 
Sport Aerobic Liberec, o.s.  
Cílové skupiny lze rozdělit generálně takto: 

• Rekreační 
• Výkonnostní (soutěžní) – s podskupinami                                                               

                                         - 1. stupeň soutěží: gymnastický aerobik 
                                         - 2. stupeň soutěží: dance a step aerobik 
                                         - 3. stupeň soutěží: team aerobik 
                                         - SAL pořádá již 10 let soutěže typu Aerobic Class 
 
Rekreační aerobik: 
Je určen pro všechny věkové kategorie, dle svého zaměření a intenzity. Cvičení 
rodičů s dětmi je určeno pro děti od cca 1-4let, dětský aerobik (tzv. přípravka) je 
určen pro žáky MŠ, ZŠ a pro studenty a dospělé jedince je určen aerobik s různým 
zaměřením - kondiční cvičení, step aerobik, bosu, body ball, Zumba, Rope skipping a 
další 
 
Výkonnostní (soutěžní)  

1. Gymnastický aerobik: Je nejvyšším stupněm soutěží, který je určen pro 
věkové kategorie mladších žáků 9-11let, starších žáků 12-14let, juniorů 15-
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17let a seniorů 18 a výše. Soutěžními kategoriemi jsou jednotlivci (muži, 
ženy), smíšené páry, trojice a šestičlenné skupiny. 
Junioři a senioři se účastní ME,MS a SP, v žákovských kategoriích je nejvyšší 
soutěží MČR a Mezinárodní soutěže 

2. Dance a step aerobik: Je 2. stupněm soutěží, je určen pro 5-10 členné skupiny 
ve věkové kategorii mladších žáků 9-11let, starších žáků 12-14let, juniorů 15-
17let a seniorů 18 a výše. 
Toto odvětví bylo nové zařazeno do Světových her.  

3. Team aerobik: Je 3. stupněm soutěží, který je určen pro trojice a šestičlenné 
skupiny ve věkové kategorii mladších žáků 9-11let, starších žáků 12-14let a 
juniorů 15-17let. Tato soutěž probíhá pouze na národní úrovni. 

4. Soutěž typu Aerobic Class je určená pro děti ze ZŠ a studenty SŠ.  Jedná se o 
masovou soutěž ve cvičení aerobiku podle lektora, kde jsou děti a mládež 
rozděleny do různých věkových kategorií dle organizátora soutěže.  
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9. Podrobný popis projektu 
(popis jednotlivých fází projektu a jejich aktivit, harmonogram projektu, technické řešení 
projektu, připravenost projektu k realizaci) 

9.1 Popis jednotlivých aktivit a fází projektu 

Popis projektu respektuje standardní dělení na přípravnou, realizační a provozní etapu. 

Přípravná etapa 

• vypracování dokumentace pro stavební povolení resp. pro změnu stávajícího 
• schválení rozhodnutí o podání žádosti o dotaci ve volených orgánech města 
• zajištění financování projektu (schválení financování ve volených orgánech města) 
• projednání cílů a zaměření projektu s poskytovatelem dotace 
• vyplnění žádosti o dotaci, zpracování povinných příloh 
• vypsání výběrového řízení na dodavatele stavebních prací  

Realizační etapa 

• umístění velkoplošného reklamního panelu s předepsanými logy (publicita) 
• stavební práce  
• instalace vnitřního vybavení 
• zpracování závěrečné monitorovací zprávy a žádosti o platbu 

 Provozní etapa 

• propagace projektu, představení jednotlivých aktivit 
• provoz a údržba areálu 
• návštěva areálu všemi cílovými skupinami 
• zpracovávání monitorovacích zpráv o udržitelnosti projektu  

 

9.2 Harmonogram aktivit projektu 

Přípravná etapa projektu: 

- 05/2011 - identifikace projektového námětu 
- 06/2011 - dotační analýza a zpracování investičního záměru 
- 09/2011 - Projednání návrhu indikativního seznamu projektů v Zastupitelstvu města a 

zařazení záměru do tohoto seznamu 
- 09/2011 - 11/2011 - vypracování projektové dokumentace ve stupni potřebném k 

jednání s dotčenými orgány 
- 03/2012 - 03/2012 - zpracování dotační žádosti 
- 04/2012  - 05/2012 - realizace výběrových řízení 
- 06/2012 - výběr dodavatelů 

Realizační etapa projektu: 

- 07/2012 - 12/2012 - stavební práce 
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- 01/2013 - konečné vyúčtování dotace 
 

Provozní etapa projektu: 
- 12/2012 - otevření 
- 01/2013 - 01/2018 - zajištění udržitelnosti výstupů projektu 
- 01/2013 - 01/2018 - monitorovací fáze udržitelnosti 

 

9.3 Technické řešení projektu a zajištění investičního majetku 

Urbanistické a architektonické řešení vychází ze stávajícího stavebního a funkčního 
charakteru budov. Jde o tradiční objekty dostavované k původnímu školskému zařízení 
z doby sorely. Objekty na pp.č. 180/1, který je třípodlažní a 180/2, který je jedno až 
dvoupodlažní, byly využívány školským úřadem jako dílny, garáže a byt správce. Na 
přelomu století se na pp.č 176/27 byla vystavěna lehká ocelová hala se zaměřením na stolní 
tenis, která je jedno až dvoupodlažní. Všechny objekty jsou dispozičně propojeny. 

Předmětem řešení: 
1) úprava dispozic: 

a) Objekt na pp.č. 180/1 
• 1.NP – společenská místnost a kanceláře sportovních klubů 
• 2.NP – beze změn – v roce 2010 zřízeny ubytovací prostory pro 10 osob 
• 3.NP – dvě ubytovací jednotky (1+1 a 2+1) 

b) Objekt na pp.č. 180/2 
• 1.NP  - ve stávající části zřízení recepce a namístě stávajících garáží zřízeny 

dvě sportovní sály pro cvičení (hyg. Zázemí zřízeno při úpravách v roce 
2010). 

• 1.NP bude doplněno o přístavbu hlavního vstupu, sociálním zázemím pro 
veřejnost a víceúčelovou šatnou 

• 2.NP – sál pro sportovní aerobik vč. zázemí šaten a hygieny 
• 2.NP bude doplněno nástavbou posilovny 

c)  Objekt na p.p.č.176/27 bez dispozičních změn 
 
2) Stavebně technické řešení 

a) vnější úpravy 
• Výměna oken a zateplení štítů a střech vč. částečné náhrady krytin, kromě objektu 

lehké sportovní haly  
• Na střeše osazení alternativního vytápění 

b) Vnitřní úpravy 
• Úprava skladeb podlah včetně všech nášlapů 
• Zušlechtění úprav povrchů stěn a stropů dle využití (obklady, zrcadla, žebřiny, 

akustické úpravy, malby, …) 
• Nová vnitřní infrastruktura (zdravotechnika, elektroinstalace, vytápění, 

vzduchotechnika) 
c) Venkovní úpravy 

• dlažby nádvoří, přiléhající oplocení a sadové úpravy 
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d) vybavení interiéru 
• mobilní kancelářský nábytek, vybavení společenských místností a sedací 

nábytek do sportovních sálů 
 

Bezbariérové řešení: 
Hala se zaměřením pro stolní tenis je přístupná pro vozíčkáře. Nově zřizované dva cvičební 
sály v 1NP objektu pp.č. 180/2 budou přístupné vozíčkářům.  
 
Před zahájením vlastního projektování bude nezbytné provedení těchto průzkumných prací: 

• Stavebně technický průzkum 
• Geodetické zaměření venkovních ploch 
• Zaměření stávajícího stavu 
• Radonový průzkum 

9.4 Připravenost předkladatele projektu k jeho realizaci 

 
Žadatel zahájil přípravu projektu zpracováním projektového námětu a jeho podrobnějším 
rozpracováním v projektový záměr. Předpokládá se, že záměr půjde zrealizovat na 
základě platného stavebního povolení. Z tohoto pohledu je připravenost k realizaci 
v maximálně pokročilé fázi přípravy. 
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10. Finanční plán projektu (v K č) 
rok uznatelné výdaje neuznatelné výdaje celkem 
2010    

2011 720 000  720 000 
2012 12 924 000  12 924 000 
2013    
2014    
2015    

celkem 13 644 000  13 644 000 

 
11. Zdroje financování projektu 
zdroj Kč % 

vlastní zdroje 2 046 600 15,00 

dotace z operačního programu 11 597 400 85,00 

ostatní zdroje   

celkem 13 644 000 100,00 



Žádost o zařazení projektového záměru A. Formulář žádosti 

 

 

 

 
 

- 13 - 
 

 

 

12. Plánovaná hodnota indikátorů 

číslo název jednotka hodnota 
51 15 00 
CORE 

Počet podpořených projektů zaměřených na udržitelný 
rozvoj a zvyšující atraktivitu měst a velkoměst celkem  

počet 1 

51 15 31 
NSRR, CORE 

Počet podpořených projektů na rozvoj (zvyšující atraktivitu) 
vybraných měst  

počet 1 

65 01 00 
NSRR, CORE 

Plocha regenerovaného a revitalizovaného území celkem  ha 1 474 

65 11 00 
CORE 

Plocha regenerovaných a revitalizovaných objektů ve 
městech celkem  

m2 1 200 

52 02 13 
CORE 

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

počet  

65 20 00 
Plocha revitalizovaných nevyužívaných nebo zanedbaných 
areálů (brownfields) celkem  

ha  

65 20 03 
Plocha nově vybudovaných nebo rekonstruovaných objektů 
v rámci brownfields  

m2  

52 01 01 Počet nově vytvořených pracovních míst pro muže  počet  

52 01 02 Počet nově vytvořených pracovních míst pro ženy  počet  

07 02 01 
Počet vytvořených pracovních míst pro znevýhodněné 
skupiny – pro muže  

počet  

07 02 02 
Počet vytvořených pracovních míst pro znevýhodněné 
skupiny – pro ženy  

počet  

65 11 02 
Plocha regenerovaných a revitalizovaných objektů pro 
služby OVS (města)  

m2  

65 11 04 
Plocha regenerovaných a revitalizovaných objektů zájmové 
a volnočasové povahy (města)  

m2 1 200 

63 22 00 Počet zrekonstruovaných památkových objektů  počet  

65 41 31 
Počet podpořených neziskových organizací v rámci projektů 
pro rozvoj měst  

počet  

07 42 70 Počet zapojených partnerů  počet 2 

Další indikátory a indikátory ostatních operačních programů 
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13. Výstupy a výsledky projektu a jeho přínosy včetně vlivu na horizontální témata, 
udržitelnost projektu a jeho výstupů 

13.1. Výstupy a výsledky projektu 

 
Po vybudování všech navrhovaných zařízení dojde k výraznému zatraktivnění celého areálu. 
Realizací projektu bude naplněno Opatření 2.1 na rozvoj infrastruktury pro sport, kulturu a volný 
čas a otevře se široká nabídka aktivit pro cílové skupiny. Hlavním výstupem bude vytvoření 
nových možností a příležitostí na trávení volného času a vznik edukativních aktivit pro děti a 
mládež. 
  
Výstupem projektu bude vybudování 2 cvičebních sálů (gymnastický a aerobní) s parametry pro 
závodní aerobik s možností využití pro vhodné cvičení a získání potřebných pohybových návyků 
dětí v útlém věku. Dále bude vybudována recepce a prostor pro rodiče čekající na děti, menší 
wellness centrum pro rehabilitaci sportovců, rozšířena posilovna a společné zázemí. Tyto 
prostory budou využity na náborové akce do sportovních oddílů, na masové soutěže typu. Dále 
pak na výkonnostní soutěže na okresní a krajské úrovni, oddílové, na národní i mezinárodní 
sportovní soustředění, na soustředění reprezentace ČR ale také sportovní akce určené pro 
širokou veřejnost. Zázemí bude využíváno na různé semináře, Workshopy, školení trenérů, 
rozhodčích, lektorů a další vzdělávací a osvětovou činnost. 
 Pro všechny cílové skupiny bude k dispozici recepce se zázemím a navigační systém pro 
snadnou orientaci, které zvýší uživatelský komfort a přispějí k bezproblémovému provozu 
areálu. 

13.2 Udržitelnost projektu 

Personální udržitelnost 
Projekt je předkládán a realizován Statutárním městem Liberec, což samo o sobě zaručuje jeho 
institucionální dlouhodobou životnost a udržitelnost. Není nutno se v tomto ohledu proto obávat 
nestability projektu. Udržitelnost projektu ve fázi realizace je z velké části závislá na funkčnosti 
a kvalitní práci realizačního týmu. Složení, aktivity a odpovědnost jednotlivých členů 
realizačního týmu budou jednoznačně definovány. Vlastní provoz bude organizovat partnery 
projektu, kteří vzhledem k historicky úspěšné organizační minulosti budou schopni zajistit 
potřebné personální vybavení. 
 
Finanční udržitelnost 
Žadatel si je vědom svého finančního podílu nutného k realizaci projektu a je si vědom i rizik, 
které mohou nastat v cash flow projektu. Proto jsou v zájmu udržitelnosti s bankovními ústavy 
předběžně projednány možnosti krytí nezbytně nutných časových období, kdyby finanční toky 
byly natolik nevyrovnané, že by byla další realizace projektu ohrožena.  
Dalším předpokladem udržitelnosti je kvalitní management projektu v průběhu jeho realizace, 
což souvisí s již zmíněnou pravidelnou kontrolou a monitoringem. 
Financování provozu bude realizováno prostřednictvím partnerů projektu. 
 
Technická udržitelnost 
Při realizaci projektu budou používány takové materiály a postupy, které dávají předpoklady 
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k dlouhodobému bezproblémovému provozu. Plynulý chod objektu, jeho pravidelnou kontrolu a 
údržbu bude zajišťovat tým odborných pracovníků, který se bude řídit veškerými platnými 
normami a předpisy vztahujícími se k provozu sportovních objektů. 
 

13.3 Horizontální témata 

Udržitelnost projektu 
Hlavním motivem žadatele je vytvářet stále lepší podmínky pro rozvoj volnočasových aktivit jak 
obyvatel města, tak jeho návštěvníků ve všech věkových a výkonnostních úrovních. Projekt 
vytváří rekreačně – odpočinkové a sportovní prostředí pro všechny cílové skupiny uživatelů. 
Bude poskytovat celou řadu forem výukových, sportovních a odpočinkových programů a 
zároveň rozšíří možnosti moderního, nově vzniklého areálu, jemuž vybuduje přední místo v 
myslích návštěvníků a tím pádem i dlouhodobější nárůst návštěvnosti a oblíbenosti. Při realizaci 
projektu ani v době jeho udržitelnosti nebudou využívány materiály, které by měly negativní vliv 
na životní prostředí. Veškeré vzniklé odpady budou recyklovány v souladu s příslušnou 
legislativou. Projekt má tedy pozitivní vliv na udržitelný rozvoj.  
 
Rovné příležitosti 
Projekt je určen všem občanům bez rozdílu věku, pohlaví, vyznání, národnosti nebo sociálního 
postavení. Projekt má pozitivní vliv na rovné příležitosti. Projekt bude dostupný zdravotně 
znevýhodněným občanům. 
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14. Analýza rizik projektu a jejich řízení 

 

Realizace projektu je vystavena určitým rizikům ohrožujícím úspěšnou realizaci projektu. 
Cílem je eliminovat tato rizika a navrhnout opatření minimalizující případné negativní 
dopady. Následuje stručný nástin základních rizik projektu: 
 

Popis rizika projektu Pravděpodobnost Dopad Předcházení riziku 

Nezajištění finančních 
prostředků 

střední vážný Zpracovat kvalitně žádost o dotaci, 
zajistit alokaci potřebné finanční 
částky v rozpočtu města na 
plánované období realizace nebo 
zajištění úvěru na pokrytí 100% 
financování. 

Porušení podmínek 
dotačního programu 

nízká vážný Zajistit plnění podmínek dotační 
smlouvy v procesu řízení realizace 
projektu. 

Riziko průtahů při 
zadávacím řízení 

nízká střední Důsledná příprava zadávací 
dokumentace, striktně dodržovat 
zákon 137/2006 Sb.!! 

Rozsah prací nebude 
odpovídat zpracované 
projektové 
dokumentaci, 
překročení 
plánovaných nákladů 

nízká střední Důsledný přístup při zpracování 
projektové dokumentace a rozpočtu, 
důsledná příprava výběrového 
řízení na dodavatele. 

Špatná kvalita 
provedených prací, 
nedodržení 
harmonogramu 

nízká střední Zajistit kontrolní a zkušební plán 
dodávky, pořádání pravidelných 
kontrolních dnů s cílem předejít 
nedostatkům, zpožděním, 
neoprávněné fakturaci 

Riziko porušení 
účetních předpisů 

nízká vážný Zajistit odborné vedení účetnictví a 
účetní audit projektu 

Nezajištění finančních 
prostředků na provoz a 
budoucí údržbu 

nízká střední Investor bude nárokovat 
každoročně z rozpočtu města částku 
v potřebné výši. 

Na základě uvedeného výčtu rizik je zřejmé, že pozornost by měla být věnována kvalitě 
zpracování projektové dokumentace a položkového rozpočtu včetně nastavení realistického 
harmonogramu projektu s určitou časovou rezervou. Klíčové pro celou existenci projektu je 
získání dotace. Je tedy nezbytné kvalitně a pečlivě zpracovaná žádost o dotaci v souladu 
s podmínkami ROP NUTS 2 Severovýchod.  
Pokud se nepodaří získat dotaci, projekt nebude možno uskutečnit v předpokládaném termínu. 
Žadatel nemá na jeho realizaci dostatečné finanční prostředky a musel by zajistit potřebné 
zdroje financování prostřednictvím jiných dotačních titulů, případně financovat celou stavbu 
z úvěru, což by znamenalo značné odložení realizace projektu. 
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15. Soulad s rozvojovými strategiemi 

Strategie rozvoje Statutárního města Liberec 2007-2020 

Strategický cíl B: Sociální rozvoj a zdraví, Rozvojové opatření B.4: Akční plán zdraví, Aktivita -  
Projekty na zvýšení nabídky pohybových aktivit pro všechny věkové kategorie 
 
Strategický cíl D – Přitažlivé město, Rozvojové opatření D.2: Zvýšení využití potenciálu území 
posílením infrastruktury pro cestovní ruch 
Aktivity: Péče a rozvoj o zařízení po sport, rekreaci;  
 
Program rozvoje Libereckého kraje 2007 - 2013 
Strategický cíl B: kvalitní a zdravé lidské zdroje - rozvojové opatřeníB.4: Podpora kulturních a 
sportovních zařízení a zájmové činnosti obyvatel - dílčí opatření B.4b: Podpora tělovýchovy a 
sportu - Aktivita B.4b.4: Podpora investičních a neinvestičních aktivit do infrastruktury 
související se sportem a tělovýchovou 
 

 
16. Seznam přiložených povinných a nepovinných příloh  

B. Rozpočet projektu 

C. Čestné prohlášení předkladatele 

D. Doklady o právní subjektivitě žadatele 

 

 

 

 
 
Prohlašuji, že údaje v tomto formuláři obsažené jsou úplné, pravdivé a nezkreslené a souhlasím:  
1. s uchováním této žádosti Statutárním městem Liberec, 
2. v případě zařazení projektu do IPRM s uveřejněním tohoto záměru a s dalším využitím této žádosti 

pro účely publicity a informovanosti, zpracování analýz implementace programu, uveřejňování 
informací o výstupech a výsledcích projektu a jako příklad dobré praxe, 

3. se zpracováním osobních údajů v souladu se zákonem č. 101/2001 Sb., o ochraně osobních údajů, ve 
znění pozdějších předpisů, které jsem sdělil nebo sdělím Magistrátu Statutárního města Liberec 
v žádosti za účelem realizace projektu. Souhlas uděluji na dobu určitou, a to ode dne podání žádosti, 
nejdéle však do 31. 12. 2025. 

 
V Liberci dne:  

Jméno a příjmení, funkce statutárního 
zástupce: 

Martina Rosenbergová, primátorka 

Podpis, razítko:  

 


