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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  

 

3. zasedání zastupitelstva města dne: 26. 3. 2015 

Bod pořadu jednání:       

Schválení Roční zprávy o postupu realizace IPRM Liberec – Atraktivní a kvalitní život 
v Liberci za rok 2014  

 

 

Zpracoval: Ing. Michal Vereščák 

odbor, oddělení: odbor strategického rozvoje a dotací 

telefon: 48 524 3196 

Schválil: vedoucí oddělení  

 vedoucí odboru Ing. Michal Vereščák 

Projednáno: Řídícím výborem IPRM Liberec – Atraktivní a kvalitní život v 
Liberci a Radou města dne 17. 3. 2015 

Poznámka:       

Předkládá: 
 

 

p. Tibor Batthyány, v.r. 

primátor statutárního města Liberec      

Mgr. Jan Korytář, v.r. náměstek primátora  
 

   

Návrh usnesení 

Zastupitelstvo města po projednání       
s c h v a l u j e      

Roční zprávu o postupu realizace IPRM Liberec – Atraktivní a kvalitní život v Liberci za rok 
2014 dle přílohy 

 



 2

 

a  u k l á d á  

 

Mgr. Janu Korytářovi, náměstkovi primátora, zajistit předložení Zprávy poskytovateli dotace. 

T: březen 2015 
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Důvodová zpráva 

Řídící výbor IPRM Liberec – Atraktivní a kvalitní život v Liberci schválil formou per rollam 
podobu Roční zprávy o postupu realizace předmětného IPRM za rok 2014. Povinnost 
vypracovat a předložit Zprávu poskytovateli dotace vyplývá z platných podmínek 
implementace ROP NUTS II SV. 

Tato Zpráva musí být v souladu s platnou metodikou poskytovatele dotace předložena 
poskytovateli dotace každý rok do konce března, vždy za uplynulý rok realizace IPRM. 
Z tohoto důvodu je nyní předkládána Zpráva za období 1.1.2014 – 31.12.2014. 

V předložené Zprávě jsou zohledněny komplexní informace týkající se jak samotné 
implementace předmětného IPRM, tak dílčích projektů, které naplňují vizi a cíle IPRM. 

Tato Zpráva musí být projednána a schválena Řídícím výborem IPRM, radou a zastupitelstvem 
SML a následně předložena poskytovateli dotace v tištěné podobě s připojeným podpisem 
statutárního zástupce SML. 

 
Základní informace o IPRM Liberec – Atraktivní a kvalitní život v Liberci 
 
Doba realizace: 24. 2. 2011 – 30. 6. 2015 
Výše původní alokace (ERDF): 540.000.000,- Kč 
Aktuální nárok na alokaci (ERDF): 404.668.399,53 Kč 
 
Na implementaci tematického IPRM se v rámci ROP SV aktuálně reálně podílí 24 investičních 
projektů a jeden neinvestiční projekt: 

Projekt Žadatel  Fyzicky ukončen Finančně ukončen 
Obnova sportovišť Harcov Volejbalový klub 

TUL, o.s. 
Ano Ano 

Multifunkční volnočasové 
centrum Liberec – Růžodol 

Jezdecký klub Liberec, 
o.s. 

Ano Ano 

Revitalizace vícefunkčních 
hřišť při ZŠ Švermova a ZŠ 
Aloisina Výšina 

SML Ano Ne 

Rekonstrukce sokolovny ve 
Vratislavicích nad Nisou 

SML – MO 
Vratislavice nad Nisou 

Ano Ne 

Jezdecký klub Liberec - 
rekonstrukce jezdeckého 
klubu 

Jezdecký klub Liberec, 
o.s. 

Ano Ne 

Multifunkční hřiště – Lesní ZŠ Lesní Ano Ano 
Sportovní centrum pro 
mládež v areálu ZŠ 
Vrchlického a Sokolovská 

SML Ano Ne 

Komunitní centrum 
Ruprechtice 

Římskokatolická 
farnost Liberec – 

Ruprechtice 

Ne Ne 

Dostavba a rekonstrukce 
sportovního areálu ve 
Starých Pavlovicích 

SK Rapid Pavlovice, 
o.s. 

Ano Ano 

Modernizace expozice 
Severočeského muzea v 
Liberci 

Liberecký kraj Ano Ne 

Rekonstrukce hřiště a 
tělocvičny u Střední školy 

Liberecký kraj Ano Ne 
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gastronomie a služeb 
Liberec 
Revitalizace přírodního 
areálu Jedličkova ústavu a 
jeho zpřístupnění veřejnosti 
pro volnočasové aktivity 

Liberecký kraj Ano Ano 

Plus minus padesát - 
volnočasová přírodní zóna 
Koloseum 

MCU Koloseum, o.p.s. Ano Ne 

Revitalizace hřiště 
v Kateřinkách 

Pionýrská skupina 
Františkov 

Ano Ano 

Revitalizace území 
Bendlova – Fibichova 

Volejbalový klub 
TUL, o.s. 

Ano Ano 

Obnova sportoviště Krásná 
Studánka 

FK Krásná Studánka Ne Ne 

Regenerace a revitalizace 
kostela Sv. Bonifáce 
v Liberci a rozšíření 
možností jeho využití 

Římskokatolická 
farnost – děkanství 
Liberec – Rochlice 

Ano Ano 

Volnočasové plochy 
Liberec I 

SML Ne Ne 

Administrativní zajištění 
tematického IPRM 

SML Ne Ne 

ZŠ Sokolovská - 
rekonstrukce 

SML Ano Ano 

Sokolovna Vesec – 
rekonstrukce 

TJ Slovan Vesec Ne Ne 

Lůžkový hospic 
v Libereckém kraji 

Liberecký kraj Ne Ne 

Obnova kostela Sv. 
Antonína Velikého v 
Liberci 

Římskokatolická 
farnost – arciděkanství 

Liberec 

Ne Ne 

Kulturně pohybové centrum 
Koloseum 

MCU Koloseum, o.p.s. Ne Ne 

Centrum Vlasty Buriana Společnost Vlasty 
Buriana o.p.s. 

Ne Ne 

 
Přehled čerpání finanční alokace: 
 

Rok 2012 2013 2014 2015 Celkem 

 Čerpání 
v Kč 

13 061 953 28 367 658 34 328 442 328 910 347 404 668 400 

 Čerpání v 
% 

3% 7% 8% 81% 100% 
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Přehled předpokládaných celkových nákladů a skutečně vynaložených nákladů finančně 
ukončených projektů SML zobrazuje následující tabulka:  

 
Projekt Předpokládané celkové 

náklady v Kč 
Skutečně vynaložené 

náklady v Kč 
ZŠ Sokolovská - rekonstrukce 
 

16.405.341,24 13.207.987,57 

 

 

 

Formulace usnesení byla konzultována s odborem právním a veřejných zakázek. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Přílohy: 

Příloha č. 1 - Roční zpráva o postupu realizace IPRM Liberec – Atraktivní a kvalitní život v 
Liberci za rok 2014 



  
 

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/004/S 

Název IPRM: Atraktivní a kvalitní život v Liberci 

Celková výše alokace dle Smlouvy 
v Kč: 

481 103 351,66,- Kč 

Datum zahájení realizace IPRM: 24/2/2011 

Datum ukončení realizace IPRM: 30/6/2015 

Roční zpráva o postupu realizace IPRM 

Pořadové číslo zprávy: 4. 

Monitorované období: Začátek 1/1/2014 Konec 31/12/2014 

Datum předložení zprávy: 31/3/2015 

 

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) 

Tibor Batthyány 

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 

 

 

 

 

 



  
 

A. VĚCNÁ ČÁST ZPRÁVY 

3. POPIS REALIZACE IPRM ZA MONITOROVANÉ OBDOBÍ 

 

V indikativním seznamu dílčích projektů realizovaných v rámci tematického IPRM bylo 
v roce 2014 zapojeno celkem 28 projektů v rámci ROP NUTS II Severovýchod, Oblast 
podpory 2.1 Rozvoj regionálních center. 

Jedná se o následující projekty: 

 

1. Centrum podpory Geotermálního využití energie 

2. Obnova sportovišť Harcov 

3. Multifunkční volnočasové centrum Liberec - Růžodol 

4. Revitalizace vícefunkčních hřišť při ZŠ Švermova a ZŠ Aloisina Výšina 

5. Rekonstrukce sokolovny ve Vratislavicích nad Nisou 

6. Jezdecký klub Liberec – rekonstrukce jezdeckého klubu 

7. Multifunkční hřiště – Lesní 

8. Sportovní centrum pro mládež v areálu ZŠ Vrchlického a Sokolovská 

9. Komunitní centrum Ruprechtice 

10. Dostavba a rekonstrukce sportovního areálu ve Starých Pavlovicích 

11. Modernizace expozic Severočeského muzea v Liberci 

12. Rekonstrukce hřiště a tělocvičny u Střední školy gastronomie a služeb Liberec 

13. Revitalizace přírodního areálu Jedličkova ústavu a jeho zpřístupnění veřejnosti pro 
volnočasové aktivity 

14. Plus mínus padesát – volnočasová přírodní zóna Koloseum 

15. Revitalizace hřiště v Kateřinkách 

16. Revitalizace území Bendlova – Fibichova 

17. Obnova sportoviště Krásná Studánka 

18. Regenerace a revitalizace kostela Sv. Bonifáce v Liberci a rozšíření možností jeho 
využití 

19. Volnočasové plochy Liberec I 

20. Administrativní zajištění tematického IPRM 

21. ZŠ Sokolovská – rekonstrukce 

22. Sokolovna Vesec – rekonstrukce 

23. Lůžkový hospic v Libereckém kraji 

24. Obnova kostela Sv. Antonína Velikého v Liberci 

25. Centrum podpory historického motorismu  

26. Rekonstrukce a rozšíření využití fotbalového hřiště ve Vratislavicích nad Nisou 



  
 

27. Kulturně pohybové centrum Koloseum 

28. Centrum Vlasty Buriana 

 

Ad 1. Centrum podpory Geotermálního využití energie 

Předkladatelem projektu je Geotermální energie pro občany o.p.s.  

V listopadu 2014 byla ukončena fyzická kontrola realizovaná poskytovatelem dotace. 
Výsledkem této kontroly bylo ponížení celkových způsobilých výdajů projektu na 0,- Kč a to 
z důvodu porušení pravidel ROP NUTS II SV. Příjemci tak nebude na projekt vyplacena 
žádná dotace, přičemž v této souvislosti je nutné zdůraznit, že na poskytnutí dotace není 
právní nárok. Současně bylo příjemci poskytovatelem dotace navrženo odstoupení od 
Smlouvy o poskytnutí dotace. Smlouva o poskytnutí dotace doposud nebyla ze strany 
příjemce vypovězena. 

 

Ad 2. Obnova sportovišť Harcov 

Předkladatelem projektu byl Volejbalový klub TUL, o.s. 

Projekt byl dokončen v roce 2012. Celkové způsobilé výdaje projektu činily 15 367 004,02 
Kč, z toho dotace činila 13 061 953,40 Kč. 

V rámci realizace projektu došlo k rekonstrukci dvou stávajících sportovišť v ulici Na Hrázi a 
Dubovém vrchu v lokalitě liberecké čtvrti Harcov. 

Cílem projektu bylo vylepšení stávajícího stavu sportovních ploch, plochy kurtů, fotbalového 
hřiště a vybudování kvalitního zázemí pro rozvoj volnočasových aktivit a tělovýchovy. 
Sportovní plochy jsou pravidelně využívány nejen studenty TUL, ale také žáky základních a 
středních škol, občany města Liberce a sportovními kluby. 

 

Ad 3. Multifunkční volnočasové centrum Liberec – Růžodol 

Předkladatelem projektu byl Jezdecký klub Liberec, o.s. V roce 2012 byl projekt zdárně 
dokončen. 

Celkové způsobilé výdaje projektu činily 25 877 541,51 Kč, z toho dotace činila 21 836 211, 
09 Kč. 

Cílem projektu byla rekonstrukce a úprava jezdeckého areálu tak, aby došlo k jeho 
zpřístupnění a zejména zatraktivnění pro široké spektrum občanů. Areál lze po revitalizaci 
využívat pro sportovní a volnočasové aktivity, a to v průběhu celého roku. 

 

Ad 4. Revitalizace vícefunkčních hřišť při ZŠ Švermova a ZŠ Aloisina Výšina 

Předkladatelem projektu je statutární město Liberec. V roce 2014 byla dokončena fyzická 
realizace projektu. Finanční ukončení projektu je předpokládáno v prvním kvartálu 2015. 

Celkové způsobilé výdaje projektu činí 18 548 039,30 Kč, z toho dotace činí 15 765 833,40 
Kč. 

Projekt řeší rekonstrukci a modernizaci dvou hřišť při základních školách, které byly ve velmi 
špatném (až havarijním) stavu. Modernizovaná sportovní zázemí škol budou kromě potřeb 



  
 

výuky sloužit samozřejmě i širokému spektru zájemců z řad občanů o aktivní trávení volného 
času.   

 

Ad 5. Rekonstrukce sokolovny ve Vratislavicích nad Nisou 

Předkladatelem projektu je statutární město Liberec – MO Vratislavice nad Nisou. 

Předpokládaná výše celkových způsobilých výdajů projektu činí 26 482 801,68 Kč, z toho 
dotace činí 22 510 381,42 Kč. 

Fyzická realizace projektu byla dokončena v závěru července 2014, předpokládaný termín 
finančního ukončení projektu je březen 2015. 

Předmětem projektu je přístavba a rekonstrukce sokolovny a celkové přizpůsobení areálu 
současným standardům. Nové prostory splňují nároky kladené na moderní sportoviště. 
V rámci projektu došlo k rekonstrukci sálu sokolovny, včetně zateplení a přístavby 
polosuterénní stavby sociálního zázemí a šaten pro sál a venkovní sporty. Nově byl 
vybudován vstupní třípodlažní objekt, který propojil sál sokolovny a sociální zázemí. Jeho 
součástí je zázemí pro návštěvníky a nově instalované technické vybavení budovy. V rámci 
projektu vzniklo jedno nové pracovní místo.  

 

Ad 6. Jezdecký klub Liberec – rekonstrukce jezdeckého klubu 

Předkladatelem projektu je Jezdecký klub Liberec, o.s. 

Předpokládaná výše celkových způsobilých výdajů projektu činí 32.940.504,26 Kč, z toho 
dotace činí 27.999.428,62 Kč. 

Fyzická realizace projektu byla zahájena v květnu 2014 a dokončena v polovině ledna 2015. 
Finanční ukončení projektu je předpokládáno do konce března 2015. Cílem projektu je 
rekonstrukce stávajícího areálu jezdeckého klubu – zkvalitnění stávajícího provozu, zlepšení 
podmínek pro chov koní, snížení provozních nákladů, zejména na vytápění. Modernizace a 
vnitřní dispoziční změny provedené ve stájích povedou ke zvýšení počtu ustájených koní a 
tím k zajištění lepšího uspokojení poptávky po jezdeckém sportu.  

 

Ad 7. Multifunkční hřiště - Lesní  

Předkladatelem projektu byla ZŠ Lesní, Liberec, Lesní 575/12, příspěvková organizace. 

Celkové způsobilé projektu činily 5 910 105,86 Kč, z toho dotace činila 5 023 589,98 Kč. 

Projekt byl kompletně zrealizován v roce 2012, finančně byl pak dokončen v roce 2013.  

V rámci projektu došlo k modernizaci a rozšíření využití původního školního hřiště. 
Multifunkční hřiště je v určitém režimu (dle provozního řádu) zpřístupněno široké veřejnosti. 

 

Ad 8. Sportovní centrum pro mládež v areálu ZŠ Vrchlického a Sokolovská 

Předkladatelem projektu je statutární město Liberec. 

Předpokládaná výše celkových způsobilých výdajů projektu činí 12 746 527,21 Kč, z toho 
dotace činí 10 834 548,05 Kč. 

Fyzická realizace projektu proběhla v průběhu roku 2014. Finanční ukončení projektu je 
předpokládáno do konce února 2015.  



  
 

Cílem projektu je vybudování kvalitního zázemí pro aerobik a stolní tenis sportovního centra 
mládeže. Partnery projektu jsou Sportovní klub stolního tenisu Liberec a Sport aerobik 
Liberec o.s. 

 

Ad 9. Komunitní centrum Ruprechtice 

Předkladatelem projektu je Římskokatolická farnost Liberec – Ruprechtice. 

Předpokládaná výše celkových způsobilých výdajů projektu činí 9.207.493,51 Kč, z toho 
dotace činí 7.826.369,48 Kč. 

Realizace projektu byla zahájena v roce 2013 (byla podepsána Smlouva o poskytnutí 
dotace, proplacena první žádost o platbu a zahájen výběr zhotovitele stavby). Vzhledem 
k tomu, že VZ na výběr zhotovitele stavby byl přezkoumáván ÚOHS, došlo ke zpoždění se 
zahájením fyzické realizace projektu. Fyzická realizace projektu byla zahájena až koncem 
září 2014. Finanční ukončení projektu je předpokládáno do konce června 2015. 

Společenské a kulturní aktivity, které příjemce poskytuje široké veřejnosti, probíhají v budově 
fary a ve františkánském komunitním domě, jež spolu vytvářejí souvislý areál. Navržené 
stavební úpravy nemovitostí mají za účel vytvořit z prozatímně upravených prostor ve 
stávajících, výše zmíněných, objektech lépe provozně uspořádaný celek. Zároveň vnitřní 
prostory svým prostorovým a hygienickým standardem budou lépe splňovat současné 
nároky uživatelů. Nedílnou součástí projektu je také úprava přilehlých pozemků zahrady pro 
volnočasové aktivity. 

 

Ad 10. Dostavba a rekonstrukce sportovního areálu ve Starých Pavlovicích 

Předkladatelem projektu bylo občanské sdružení SK Rapid Pavlovice. 

Skutečná výše celkových způsobilých výdajů projektu činila 21 099 227,33 Kč, z toho dotace 
činila 17 934 343,23 Kč. 

Fyzická realizace projektu byla dokončena závěrem května 2014, k finančnímu ukončení 
projektu došlo závěrem listopadu téhož roku. Projekt se tedy nachází ve fázi udržitelnosti. 

Realizací projektu došlo k dostavbě a komplexní rekonstrukci sportovního areálu SK RAPID 
Pavlovice. Sportovní volnočasová plocha byla přizpůsobena současným technickým a 
bezpečnostním standardům. 

 

Ad 11. Modernizace expozic Severočeského muzea v Liberci 

Předkladatelem projektu je Liberecký kraj. 

Předpokládaná výše celkových způsobilých výdajů projektu činí 9 389 220,14 Kč, z toho 
dotace činí 7 980 836,88 Kč. 

Fyzická realizace projektu byla dokončena počátkem prosince 2014. Finanční ukončení 
projektu je předpokládáno v březnu 2015. 

V rámci projektu dojde k modernizaci vnitřních prostor budovy muzea a k vybudování nové 
expozice hudebních automatů. V rámci úprav vnitřních prostor bude konkrétně vybudován 
výtah, aby budova muzea byla přívětivější z hlediska bezbariérovosti a snazšího pohybu po 
jednotlivých expozicích, dále dojde k rekonstrukci sociálního zázemí pro návštěvníky muzea. 
Dojde rovněž k modernizaci kamerového systému. 



  
 

Ad 12. Rekonstrukce hřiště a tělocvičny u Střední školy gastronomie a služeb Liberec 

Předkladatelem projektu je Liberecký kraj. 

Předpokládaná výše celkových způsobilých výdajů projektu činí 19 923 383,59 Kč, z toho 
dotace činí 16 934 876,05 Kč. 

Fyzická realizace projektu byla dokončena v červnu 2014. Finanční ukončení projektu je 
předpokládáno v únoru 2015. 

Projekt řeší rekonstrukci stávajícího školního hřiště a tělocvičny v areálu SŠ gastronomie a 
služeb v Liberci, včetně jeho zpřístupnění veřejnosti. 

 

Ad 13. Revitalizace přírodního areálu Jedličkova ústavu a jeho zpřístupnění veřejnosti 
pro volnočasové aktivity 

Předkladatelem projektu byl Liberecký kraj. 

Fyzická realizace projektu byla ukončena v polovině srpna 2014, finančně byl projekt 
ukončen v prosinci téhož roku. Projekt se nyní nachází ve fázi udržitelnosti. 

Konečná výše celkových způsobilých výdajů projektu činí 4 134 027,78 Kč, z toho dotace 
činí 3 513 777,15 Kč. 

Projekt řeší revitalizaci přírodního areálu Jedličkova ústavu, p.o. a jeho zpřístupnění 
veřejnosti pro volnočasové aktivity (revitalizace a pořízení vybavení sportovního hřiště, 
kamenná tvrz, revitalizace a zastřešení jeviště a hlediště, úprava terénu, inženýrských sítí, 
stavba nových opěrných zdí, revitalizace chodníků). 

 

Ad 14. Plus minus padesát – volnočasová přírodní zóna Koloseum 

Předkladatelem projektu je MCU Koloseum, o.p.s. 

Fyzická realizace projektu probíhala od ledna do prosince roku 2014. Finanční ukončení 
projektu je plánováno do 30.6.2015. 

Předpokládaná výše celkových způsobilých výdajů projektu činí 16 251 571,63 Kč, z toho 
dotace činí 13 813 835,89 Kč. 

Aktuální výše způsobilých výdajů projektu činí z rozhodnutí poskytovatele dotace 0 Kč, neboť 
příjemce dotace zřídil na majetku pořízeném z dotace zástavu v nesouladu s platnou 
metodikou poskytovatele dotace. Příjemce dotace má však možnost po odstranění zástavy 
požádat o převod realizovaných výdajů mezi výdaje způsobilé. 

Předmětem projektu je obnova nevyužívaného, zanedbaného areálu v bezprostřední 
blízkosti Kolosea v lokalitě Nové Pavlovice a jeho přizpůsobení současným technickým a 
estetickým standardům za využití přírodního potenciálu lokality. Cílem projekt je zatraktivnit 
předmětné plochy parku a lesoparku a zpřístupnit je veřejnosti.   

 

Ad 15. Revitalizace hřiště v Kateřinkách 

Předkladatelem projektu byla Pionýrská skupina Františkov. 

Celkové způsobilé výdaje projektu činily 7 263 613, 93 Kč, z toho dotace činila 6 174 071,84 
Kč. 



  
 

Realizace projektu probíhala v průběhu roku 2013. Rovněž v témže roce byl projekt ukončen 
i finančně. 

Cíle projektu byla revitalizace hřiště v ulici U Hřiště v Kateřinkách. Součástí projektu bylo 
vytvoření travnaté rekreační louky, víceúčelového sportovního hřiště s umělou trávou, 
objektu pro sportovní náčiní a úkryt pro návštěvníky při nepřízni počasí. Součástí projektu 
bylo rovněž vybudování pobytových ploch s kamennou a zatravňovací dlažbou, kde je i malé 
ohniště. Na severní straně byl svah zpevněn opěrnými zídkami s prkenným krytem, které tak 
zároveň slouží jako lavičky. Hřiště bylo oploceno. Součástí zájmového území je i dětský 
herní prvek – prolézačka. 

 

Ad 16. Revitalizace území Bendlova – Fibichova 

Předkladatelem projektu byl Volejbalový klub Technické univerzity v Liberci. 

V roce 2014 byl projekt zcela zrealizován, rovněž finanční ukončení projektu proběhlo v roce 
2014. 

Celkové způsobilé výdaje projektu činily 6 780 629,72 Kč, z toho dotace činila 5 763 535,26 
Kč. 

Projekt řešil revitalizaci plochy zařazené do kategorie Významný krajinný prvek, 
lesoparkového charakteru v oblasti Starého města v Liberci. Předmětem projektu byly 
zejména terénní a sadové úpravy, technická opatření z hlediska bezpečnosti budoucího 
využití prostoru (instalace zábran a zajištění poklopu kanalizace) a dále osazení herních a 
sportovních prvků (venkovní fitness) a vytvoření malého amfiteátru. 

  

Ad 17. Obnova sportoviště Krásná Studánka 

Předkladatelem projektu je FK Krásná Studánka. 

Předpokládaná výše celkových způsobilých výdajů projektu činí 15 513 353,00 Kč, z toho 
dotace činí 13 186 350,05 Kč. 

V roce 2014 proběhla téměř kompletní realizace projektu v souladu se schválenou PD, 
z klimatických důvodů nebyl položen povrch tenisového hřiště a nalajnováno. Stavební práce 
byly mimo tyto dokončeny a stavba zápisem do stavebního deníku přerušena. Práce budou 
dokončeny, jakmile to počasí dovolí a s ní i celá realizace projektu i projekt samotný. 
Předpokládaný termín dokončení fyzické realizace i finančního ukončení projektu je duben 
2015. 

Předmětem projektu je zejména kompletní rekonstrukce plochy fotbalového hřiště 
s oplocením a nová výstavba tréninkového hřiště (víceúčelové hřiště s umělým povrchem se 
samostatným osvětlením a oplocením. Dále potom beachvolejbalové hřiště, tenisové hřiště 
s přidruženými tribunami a oplocením). 

 

Ad 18. Regenerace a revitalizace kostela Sv. Bonifáce v Liberci a rozšíření možností 
jeho využití 

Předkladatelem projektu byla Římskokatolická farnost - děkanství Liberec – Rochlice. 

Celkové způsobilé výdaje projektu činily 8.195.021,42 Kč, z toho dotace činila 6.965.768,21 
Kč. 



  
 

Fyzická realizace projektu byla ukončena v prosinci 2013, k finančnímu ukončení projektu 
došlo následně v dubnu 2014. Projekt se nachází ve fázi udržitelnosti. 

Předmětem projektu byla revitalizace a rekonstrukce objektu kostela tak, aby došlo k jeho 
zatraktivnění a zpřístupnění širšímu okruhu občanů, kteří jej mohou celoročně využívat pro 
volnočasové aktivity. Součástí projektu byla revitalizace a zajištění zpřístupnění věže 
kostela, kde byla vytvořena vyhlídka na Libereckou kotlinu a upraven a zabezpečen výstup 
na věž. Další částí projektu byla revitalizace chrámové lodi, kterou došlo k vytvoření prostoru 
pro volnočasové a kulturní aktivity. Dále byl vytvořen bezbariérový přístup do objektu 
společně s vyznačením parkovací plochy pro osoby se sníženou schopností pohybu. Celý 
objekt bude samozřejmě i nadále sloužit i pro účely činnosti farnosti. 

 

Ad 19. Volnočasové plochy Liberec I 

Předkladatelem projektu je statutární město Liberec. 

Celkové způsobilé výdaje projektu činí 26 671 341,95 Kč, z toho dotace činí 22 670 640,65 
Kč. 

Na podzim 2014 bylo zahájeno výběrové řízení na zhotovitele stavby. Ukončení výběrového 
řízení a výběr dodavatele stavebních prací je předpokládán v únoru/březnu 2015. 
Předpokládaný termín dokončení fyzické realizace projektu je září/říjen 2015, tedy termín, 
který není v souladu s výzvou poskytovatele dotace. Tím pádem je tento projekt značně 
rizikový z hlediska jeho schopnosti podílet se na čerpání finanční alokace IPRM. 

Předmětem projektu je rekonstrukce a modernizace volnočasových ploch při základních 
školách Na Výběžku, Vrchlického a Ostašovská. Cílem projektu je rozvoj infrastruktury 
v oblasti vzdělávání a volnočasových aktivit. Výstupem projektu budou tři moderní sportovní 
a volnočasové plochy přístupné pro široké spektrum zájemců. 

 

Ad 20. Administrativní zajištění tematického IPRM 

Předkladatelem projektu je statutární město Liberec. 

Projekt se nachází ve fázi realizace. Celkové způsobilé výdaje projektu činí 4 940 166,26 Kč, 
z toho dotace činí 4 199 141,32 Kč. 

Hlavním cílem projektu je zajistit implementaci IPRM v souladu s podmínkami poskytovatele 
dotace.  

Publicita integrovaného plánu byla zajišťována prostřednictvím webových stránek projektu, 
webových stránek SML, inzercí v tištěném periodiku a pomocí letáků v MHD. V periodiku 
„Véčko“ byly uveřejněny články o dílčích projektech IPRM – Rekonstrukce přírodního areálu 
Jedličkova ústavu, Rekonstrukce kostela Sv. Bonifáce v Liberci, Lůžkový hospic Libereckého 
kraje a Modernizace expozic Severočeského muzea v Liberci. 

 

Ad 21. ZŠ Sokolovská – rekonstrukce 

Předkladatelem projektu bylo statutární město Liberec. 

V roce 2014 byla ukončena fyzická realizace projektu, v závěru téhož roku rovněž došlo 
k finančnímu ukončení projektu. Projekt se tedy nachází ve fázi udržitelnosti. 

Celkové způsobilé výdaje projektu činily 12 939 413,84 Kč, z toho dotace činila 
10 998 501,76 Kč. 



  
 

Předmětem projektu byla celková rekonstrukce objektu tělocvičny, kterou má ve správě ZŠ 
Sokolovská. Rekonstrukce objektu zahrnovala generální opravu střechy, asanaci vnitřních 
obvodových zdí a obkladů včetně zabezpečení a výměny radiátorů, broušení a úpravu 
podlahové krytiny, rekonstrukci sociálního zázemí a výměnu vchodových dveří. Nově bylo 
pořízeno fitness vybavení, sauna a vybavení (nábytek) klubovny. Tělocvična slouží pro účely 
výuky základní školy, jakož i pro širokou veřejnost pro volnočasové aktivity. 

 

Ad 22. Sokolovna Vesec – rekonstrukce 

Předkladatelem projektu je Tělovýchovná jednota Slovan Vesec.  

Celkové způsobilé výdaje projektu činí 10 759 738,38 Kč, z toho dotace činí 9 145 777,62 
Kč. 

V dubnu 2014 došlo k zahájení fyzické realizace projektu. Projekt měl být stavebně 
dokončen do konce srpna 2014. Rekonstrukce objektu tělocvičny je téměř hotová, zbývající 
doposud nerealizovaná část projektu se týká zejména venkovního hřiště a příslušenství. 
Vzhledem k problémům s vybraným zhotovitelem stavby došlo k rozvázání smlouvy o dílo, 
celou věc řešil příjemce s poskytovatelem dotace. Na jaře 2015 dojde k výběru nového 
zhotovitele stavby, který projekt stavebně dokončí v termínu do 30.6.2015. Tento postup byl 
schválen poskytovatelem dotace. 

Realizací projektu dojde k rekonstrukci stávajícího objektu sokolovny a přilehlého hřiště. 

 

Ad 23. Lůžkový hospic v Libereckém kraji 

Předkladatelem projektu je Liberecký kraj.  

Celkové způsobilé výdaje projektu činí 108.745.686,01 Kč, z toho dotace činí 
87.440.407,75Kč. 

Fyzická realizace projektu byla zahájena v červenci 2014 s předpokládaným dokončením 
v listopadu 2015. Finanční ukončení projektu je předpokládáno do konce prosince 2015. 

V roce 2014 nebyla podána ani proplacena žádná žádost o platbu.  

V rámci projektu budou provedeny stavební úpravy, změna dispozice a přístavba dvou 
nových křídel k hlavní budově bývalého sirotčince a stavební úpravy celého stávajícího 
areálu včetně stavebních úprav stávající administrativní budovy. Areál je typickým 
brownfield. Realizací projektu dojde ke vzniku lůžkového hospice s kapacitou 28 lůžek. Dále 
realizací projektu dojde ke vzniku zázemí pro domácí hospicovou péči, zázemí pro edukační 
činnost, půjčovny pomůcek a poradny pro klienty. Projekt zahrnuje rovněž sadové a terénní 
úpravy, oplocení areálu a obnovu technické infrastruktury.  

 

Ad 24. Obnova kostela Sv. Antonína Velikého v Liberci 

Předkladatelem projektu je Římskokatolická farnost – arciděkanství Liberec. 

Předpokládané celkové způsobilé výdaje projektu činí 7 511 387,04 Kč, z toho dotace činí 6 
384 678,98 Kč. 

Fyzická realizace projektu byla zahájena v září 2014, dokončení stavebních prací je 
předpokládáno počátkem února 2015. Finanční ukončení projektu je předpokládáno 
v termínu do konce března 2015. 



  
 

Projekt řeší rekonstrukci kostela Sv. Antonína Velikého v centrální části města. Objekt se 
před započetím rekonstrukce nacházel téměř v havarijním stavu. Poslední rekonstrukce 
objektu proběhla ve druhé polovině 19. století. Cílem projektu je tedy rekonstrukce a 
modernizace (výstavba sociálního zázemí) celého objektu. 

 

Ad 25. Centrum podpory historického motorismu 

Projekt nesplnil kritéria formálních náležitostí a počátkem roku 2015 byl vyřazen z další 
administrace. 

 

Ad 26. Rekonstrukce a rozšíření využití fotbalového hřiště ve Vratislavicích nad Nisou 

Nové politické vedení MO Liberec – Vratislavice nad Nisou se počátkem roku 2015 rozhodlo 
odstoupit od realizace projektu. Projekt se tedy nebude podílet na čerpání finanční alokace, 
naplňování vize a cílů IPRM a monitorovacích indikátorech. 

 

Ad 27. Kulturně pohybové centrum Koloseum 

Předkladatelem projektu je MCU Koloseum o.p.s. 

Předpokládané celkové způsobilé výdaje projektu činí 11 822 285,00 Kč, z toho dotace činí 
10 048 942,26 Kč. 

Fyzická realizace projektu nebyla v roce 2014 zahájena, tudíž i na tento projekt je nutno 
nahlížet jako na rizikový z hlediska jeho schopnosti podílet se na čerpání finanční alokace 
IPRM. Příjemce dotace předpokládá dokončení fyzické realizace do 30.6.2015, finanční 
ukončení je pak předpokládáno ve třetím kvartálu 2015.  

Předmětem projektu je vytvoření komplexních prostorových podmínek pro široké spektrum 
aktivit určených pro trávení volného času. Půjde o aktivity pohybové, kulturní i vzdělávací. 

 

Ad 28. Centrum Vlasty Buriana 

Předkladatelem projektu je Společnost Vlasty Buriana o.p.s. 

Předpokládané celkové způsobilé výdaje projektu činí 14 141 270,00 Kč, z toho dotace činí 
12 433 536,50 Kč. 

Fyzická realizace projektu nebyla v roce 2014 zahájena, tudíž i na tento projekt je nutno 
nahlížet jako na rizikový z hlediska jeho schopnosti podílet se na čerpání finanční alokace 
IPRM. Nicméně fyzická realizace projektu byla zahájena v únoru 2015 a předpokládaný 
termín dokončení stavebních prací včetně finančního ukončení projektu je červen 2015. 
Předmětem projektu je výstavba multifunkční pětipatrové budovy v blízkosti rodného domu 
Vlasty Buriana. Realizací projektu tedy vznikne klubové bezbariérové volnočasové centrum, 
které se svou náplní bude vztahovat k osobě Vlasty Buriana.  

4. ZHODNOCENÍ DOSAVADNÍ REALIZACE IPRM ZA MONITOROVANÉ OBDOBÍ 



  
 

 

5. DALŠÍ INFORMACE O REALIZACI IPRM 

- 

 

6. PŘEDPOKLADANÝ HARMONOGRAM DALŠÍCH AKTIVIT IPRM 

Předpokládané období realizace:  Od:   1/01/2015 do:  30/06/2015 

Popis dalších aktivit IPRM: 

Dokončení fyzické a finanční realizace všech dílčích projektů IPRM, vyjma těch projektů, 
kterým VRR schválil / schválí možnost dokončit realizaci po termínu 30.6.2015.  

 

7. PROBLÉMY PŘI REALIZACI IPRM 

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

V průběhu sledovaného období došlo k odstoupení od realizace několika projektů (popř. 
k odstoupení od dotační smlouvy, či vypovězení dotační smlouvy), což mělo negativní vliv na 
plnění závazných parametrů IPRM, zejména co se schopnosti vyčerpání přidělené alokace 

V průběhu roku 2014 nebyl doplněn indikativní seznam o žádný projekt směřující do ROP 
SV 2.1 (výzva pro předkládání dílčích projektů IPRM byla ukončena v závěru roku 2013). 

V roce 2014 došlo k finančnímu ukončení těchto projektů: 

1) Revitalizace přírodního areálu Jedličkova ústavu a jeho zpřístupnění veřejnosti 
pro volnočasové aktivity 

2) Revitalizace území Bendlova – Fibichova 

3) Regenerace a revitalizace kostela Sv. Bonifáce v Liberci a rozšíření možností 
jeho využití 

4) ZŠ Sokolovská – rekonstrukce  

5) Dostavba a rekonstrukce sportovního areálu ve Starých Pavlovicích 

Projekt „Centrum podpory geotermálního využití energie“ se s největší pravděpodobností 
nebude vůbec podílet na naplňování finančního plánu, rozpočtu, monitorovacích indikátorů 
a dalších parametrů tematického IPRM. Stejně tak projekty „Centrum podpory historického 
motorismu“ (z důvodů nesplnění formálních náležitostí dotační žádosti) a „Rekonstrukce a 
rozšíření využití fotbalového hřiště ve Vratislavicích nad Nisou“ (projekt stažen 
předkladatelem). 

U ostatních podpořených projektů probíhá realizace v různých fázích (minimálně realizace 
výběrových řízení na zhotovitele stavby, převážně probíhají fyzické realizace a v neposlední 
řadě došlo v roce 2014 k ukončení fyzické realizace u řady projektů, které jsou aktuálně 
finančně ukončovány).  

V září 2014 došlo prostřednictvím Oznámení o změně v IPRM k ponížení nároků na alokaci 
vyplývající z vývoje dílčích projektů. Aktuální výše nároku na finanční alokaci činí cca 481 
mil. Kč. Dodatek ke Smlouvě o alokaci prostředků však do konce roku 2014 nebyl 
podepsán. 



  
 

týče.  

Projekt „Centrum podpory geotermálního využití energie“ se nachází ve velmi specifické 
situaci. Existuje vysoké riziko s významným dopadem na plnění závazných parametrů IPRM 
(plnění rozpočtu a finančního plánu) spočívající v nepodílení se projektu na implementaci 
IPRM. Do konce roku 2014 poskytovatel dotace neodstoupil od Smlouvy o poskytnutí 
dotace, současně však předpokládá, že neuvolní na předmětný projekt žádnou dotaci. 

 

Popis opatření na odstranění těchto problémů: 

S ohledem na to, že není reálně možné splnit podstatné parametry IPRM, zejména vyčerpat 
přidělenou alokaci (výzva pro předkládání dílčích projektů IPRM byla ukončena více než 
před rokem, indikativní seznam neobsahuje dostatek „náhradních“ projektů, přičemž dle 
podmínek výzvy musí být veškeré dílčí projekty finančně ukončeny do 30.6.2015, 
nerozhodne-li poskytovatel dotace v individuálních případech jinak), nelze tento stav zhojit 
jakýmkoliv aktuálním postupem. 

 

 

8. NEPODSTATNÉ ZMĚNY IPRM 

Nepodstatné změny IPRM v monitorovaném období: Ano/Ne NE 

Popis nepodstatné změny v monitorovaném období: 

 

Stav řešení nepodstatné změny: 

 

 

9. PODSTATNÉ ZMĚNY IPRM 

Podstatné změny IPRM v monitorovaném období: Ano/Ne ANO 

Popis podstatné změny v monitorovaném období: 

9.1.2014 Aktualizace indikativního projektů IPRM – jednalo se pouze o navýšení rozpočtu 
projektu „Lůžkový hospic v Libereckém kraji“, žadatele Liberecký kraj 

Stav řešení podstatné změny: 

Změna byla schválena bez vydání dodatku ke Smlouvě o alokaci prostředků 

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

NE 

Datum podpisu změnového dodatku nositelem IPRM:  

 

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

NE 

Datum podpisu změnového dodatku ŘO:  



  
 

Podstatné změny IPRM v monitorovaném období: Ano/Ne ANO 

Popis podstatné změny v monitorovaném období: 

13.1.2014, aktualizováno 19.3.2014, aktualizováno 6.6.2014 – Aktualizace rozpočtu a 
finančního plánu IPRM na základě reálného vývoje realizace dílčích projektů v indikativním 
seznamu 

Stav řešení podstatné změny: 

Změna byla schválena VRR dne 19.9.2014 

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

ANO 

Datum podpisu změnového dodatku nositelem IPRM:  

 

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

ANO 

Datum podpisu změnového dodatku ŘO:  

 

Podstatné změny IPRM v monitorovaném období: Ano/Ne ANO 

Popis podstatné změny v monitorovaném období: 

28.8.2014 – Aktualizace nároku na alokaci vyplývající z vývoje realizace dílčích projektů 
v indikativním seznamu 

Stav řešení podstatné změny: 

Změna byla schválena VRR dne 19.9.2014 

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

NE 

Datum podpisu změnového dodatku nositelem IPRM:  

 

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

NE 

Datum podpisu změnového dodatku ŘO:  

 

10. PLNĚNÍ MONITOROVACÍCH INDIKÁTORŮ 

Indikátor 
projektu 

Měrná 
Jednotk

a 

Plánova
né 

množství 
dle 

Smlouvy 

Skutečnost 
za 
monitorova
né období 

Skutečnost 
od počátku 
do konce 

monitorované
ho období 

Předpokla
d na další 

monitorova
cí období 

Poznám
ka 

Plocha 
regenerovanéh
o a 

ha 3,65 11,4 12,69 3,09 
 



  
 

revitalizovaného 
území celkem 

Plocha 
revitalizovaných 
nevyužívaných 
nebo 
zanedbaných 
areálů 
(brownfields) 
celkem 

ha 1,39 2,18 2,18 2,64 

 

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

počet 2 2 2 3 

 

Plocha nově 
vybudovaných 
nebo 
rekonstruovaný
ch objektů 
v rámci 
brownfields 

m2 1 146 0 0 3 662,13 

 

Plocha 
regenerovaným 
a 
revitalizovaných 
objektů zájmové 
a volnočasové 
povahy (města) 

m2 8 350 22 722,37 32 526,52 5 856,39 

 

Počet 
zrekonstruovan
ých 
památkových 
objektů 

počet 2 0 1 2 

 

Počet 
zapojených 
partnerů 

počet 13 2 2 4 
 

Počet 
podpořených 
neziskových 
organizací 
v rámci projektů 
pro rozvoj měst 

počet 2 0 0 3 

 

Komentář k plnění  monitorovacích indikátorů: 

Do přehledu MI nebyly zahrnuty MI, které měly být realizované v souvislosti s projektem 



  
 

„Centrum podpory geotermálního využití energie“ 

Zdroje dat pro monitorovací indikátory: 

Hlášení o pokroku v realizaci projektu předkládané příjemci dotací v rámci IPRM 
manažerovi IPRM 

 

11. HORIZONTÁLNÍ TÉMATA 

Rovné příležitosti: 

Integrovaný plán rozvoje města Liberec je koncipován tak, aby realizace do něj zařazených 
dílčích projektů vedla ve svém souhrnu k respektování a podpoře principu rovnosti příležitostí. 
Touto rovností se rozumí především všestranná rovnost příležitostí bez ohledu na pohlaví, rasu, 
etnický původ, náboženské vyznání, zdravotní postižení, věk či sexuální orientaci.  
 
Současně se toto téma vztahuje i na zajištění rovnosti dalších znevýhodněných skupin jako jsou 
kupříkladu migranti, dlouhodobě nezaměstnaní, osoby s nízkou kvalifikací, osoby z obtížně 
dopravně dostupných oblastí, drogově závislí, propuštění vězni, absolventi škol – tedy souhrnně 
skupiny se sníženou možností uplatnění a/nebo ohrožené sociálním vyloučením. Cílem je 
zajištění a zlepšování kvality života, sociální stability, rozvoj lidského a ekonomického potenciálu 
všech obyvatel bez rozdílu.  
 
Udržitelný rozvoj: 

Integrovaný plán rozvoje města Liberec je již ze své podstaty nástrojem posilování všestranného 
rozvoje města, veřejné infrastruktury a občanské vybavenosti, nicméně za současného 
předpokladu, že jeho implementace nenaruší životní prostředí ve městě (v lepším případě 
dokonce přispěje k jeho zlepšení). 
 
Jako udržitelný rozvoj je vnímána taková úroveň ekonomického rozvoje, která umožňuje soulad 
hospodářského a společenského pokroku s plnohodnotným zachováním životního prostředí. 
Důraz je kladen na zachování a obnovu přírodního bohatství, kulturního rázu a ekologické 
stability krajiny společně se zvýšením environmentálního povědomí občanů. Cílem udržitelného 
rozvoje je zejména vyvážený rozvoj fyzického prostředí měst jako podmínky kvalitního života a 
stabilizace obyvatelstva. K uplatnění tohoto principu je třeba 
sledovat především následující aspekty: 

- Životní prostředí a spotřeba energie 
- Doprava 
- Ekonomický potenciál 
- Výchova k udržitelnému rozvoji 

 
 

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, kdy jsou do přípravy 
projektu zapojeny organizace zastupující veřejný sektor, podnikatelské prostředí, 
neziskovou sféru, vzdělávací instituce a v neposlední řadě i obyvatele města. 
 
Princip partnerství je v užším pojetí vnímán jako spolupráce mezi partnery – územní 



  
 

samosprávou (Liberecký kraj, Statutární město Liberec) a zástupci dalších významných 
subjektů nacházejících se na území města; v komplexnějším pojetí je partnerství navázáno 
se širokou veřejností, zahrnující nejen nejrůznější zájmová uskupení, ale i jednotlivce. 
Spolupráce je takto rozšířena i na subjekty a osoby, které nejsou zahrnuty přímo do 
implementačních struktur. 
 
Implementační struktura Integrovaného plánu rozvoje města Liberec respektuje princip 
partnerství – významné subjekty byly do procesu přípravy a řízení IPRM začleněny formou 
členství v řídícím výboru i pracovní skupině. Díky zapojení v obou jmenovaných stupních 
měly dotčené organizace možnost vznášet připomínky a návrhy, dávat doporučení a 
následně se aktivně hlasováním podílet na schvalování od dílčích kroků tvorby dokumentu 
od jeho prvních kapitol až po závěrečné projednání a přijetí dokumentu jako celku. 

 

 

B. FINANČNÍ ČÁST ZPRÁVY 

 

13. PLNĚNÍ FINANČNÍHO PLÁNU IPRM 

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

 129 527 969,48 
Kč 

Za monitorované období (1.1.2014 - 31.12.2014) bylo podáno 16 žádostí o platbu dílčích 
projektů v celkové sumě 129 527 969,48 Kč. 

Plus mínus padesát – volnočasová přírodní zóna Koloseum - 13 813 835,89 Kč 

Dostavba a rekonstrukce sportovního areálu ve Starých Pavlovicích – 14 273 269,22 (2 žop) 

Rekonstrukce sokolovny ve Vratislavicích nad Nisou – 17 457 667,69 (2 žop) 

Jezdecký klub Liberec - rekonstrukce jezdeckého klubu - 9.025.992,15 Kč  

Revitalizace vícefunkčních hřišť při ZŠ Švermova a ZŠ Aloisina Výšina - 12 389 370,49 Kč 

Sportovní centrum pro mládež v areálu ZŠ Vrchlického a Sokolovská - 10 834 548,05 Kč 

ZŠ Sokolovská – rekonstrukce - 11 093 399,39 Kč 

Revitalizace území Bendlova – Fibichova - 5 925 280,71 Kč 

Rekonstrukce hřiště a tělocvičny u Střední školy gastronomie a služeb Liberec - 
16 934 876,05 Kč 

Revitalizace přírodního areálu Jedličkova ústavu a jeho zpřístupnění veřejnosti pro 
volnočasové aktivity - 3 513 777,15 Kč 

Modernizace expozic Severočeského muzea v Liberci - 7 980 836,88 Kč 

Obnova kostela svatého Antonína velikého v Liberci - 2 345 143,46 Kč 

Sokolovna Vesec – rekonstrukce – 3 939 972, 35 (2 žop) 

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

 55 633 482,25 
Kč 



  
 

Za monitorované období (24.2.2011 - 31.12.2011) bylo proplaceno 12 žádostí o platbu 
dílčích projektů v celkové sumě 55 633 482,25 Kč. 

Dostavba a rekonstrukce sportovního areálu ve Starých Pavlovicích – 17 934 343,23 (3 žop) 

Rekonstrukce sokolovny ve Vratislavicích nad Nisou – 10 309 263,84 (2 žop) 

Revitalizace vícefunkčních hřišť při ZŠ Švermova a ZŠ Aloisina Výšina - 3 376 462,91 Kč 

ZŠ Sokolovská – rekonstrukce - 10 998 501,76 Kč 

Revitalizace území Bendlova – Fibichova - 5 763 535,26 Kč 

Revitalizace přírodního areálu Jedličkova ústavu a jeho zpřístupnění veřejnosti pro 
volnočasové aktivity - 3 513 777,15 Kč 

Obnova kostela svatého Antonína velikého v Liberci - 2 261 850,26 Kč 

Sokolovna Vesec – rekonstrukce – 1 475 747,84 (2 žop) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  
 

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:* 

Tibor Batthyány  

Funkce v organizaci: primátor 

Místo a datum: Statutární město Liberec, 30. 3. 2015 

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.  

 

 
 

 

 

 



  
 

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) 

ne 

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 

 

 

 


