
 
 

USNE

Záměr
směneč
A) 2 00
B) 1 90
C) 1 80

Stručný
dlouhod
2 000 00
komuná
krokem 
současn
Důležito
uloženýc
kofinanc
poloviny

Rada

s o u

se zá
směn
a č. 2
dle v
dle v
dle v

a  u

Mgr.

USNE

Dodatk

Stručný
havarijn
smlouvy

 

ESENÍ Č. 

r refinan
čného pro
00 000 000
00 000 000
00 000 000

ý obsah: N
dobého dlu
00 000,-- Kč
álního dluho
 v procesu 
ému stavu 

ou součástí 
ch v tzv. 
cování proj
y dluhu zůst

a města po pr

u h l a s í  

áměrem refin
nečného pro
2 v celkové v
varianty A) v
varianty B) v
varianty C) v

u k l á d á  

. Janu Koryt

ESENÍ Č. 

ky k pojišt

ý obsah: Sta
ní pojištění 
y byly podep

 

13/2016 

cování d
gramu dle

0,- Kč 
0,- Kč 
0,- Kč 

Nově navrho
uhu SML 
č. V rámc
opisu a stá

postupnéh
cca 10 mil
celého zámě
amortizačn
ektů v rámc
tává beze zm

rojednání 

nancování dl
gramu, dle n
výši: 
ve výši 2 000
ve výši 1 900
ve výši 1 800

ářovi, náměs

14/2016 

tění majet

atutární měs
svého vozo

psány dne 8

U S
Z 2

RADY M
KONAN

dlouhodobé
e nabídek 

ované finan
prostřednic

ci celé tran
ávajícího sm
o zlevňová
l. Kč ročně
ěru je ve va
ím fondu, 
ci dotací EU

měny. 

ouhodobého
nabídek Čes

0 000 000,- K
 000 000,- K
 000 000,- K

stkovi primát

ku a odpo

sto Liberec 
ového park
. října 2014 

S N E S E
2. SCHŮZ

MĚSTA L
NÉ DNE 19

ého dluh
ČS a. s. a 

ncování zaj
ctvím nové
nsakce dojd
měnečného 
ání dlouhod
ě a oproti s
ariantě A) i 

které bu
U v objemu 

o dluhu statut
ské spořiteln

Kč 
Kč 
Kč 

tora, předlož

ovědnosti s

zadalo a re
ku, majetku

a platí od 1

N Í  
ZE  
IBEREC,
9. 1. 2016

hu SML 
KB a. s. v 

jistí možno
ho směneč
de k předč
programu. 

dobého dluh
stavu v roc
efektivnějš

udou využit
cca 1 milia

tárního města
ny, a.s. a Ko

žit záměr ke s

statutárníh

alizovalo ve
u a odpověd
1. 1. 2015 na

prostřed
celkové vý

ost refinanc
ného prog
časnému sp
Toto refin

hu města. 
ce 2013 cca
í zhodnocen
ty na pře

ardy Kč. Ter

a Liberec pro
merční bank

schválení v z

T: 28. 1. 20

ho města L

e veřejné na
dnosti v lét

a 4 roky, tj. d

dnictvím 
výši dle var

cováním stá
gramu až 
placení a u

nancování je
SML ušetř

a 27 mil. K
ní prostředk
edfinancová
rmín splace

ostřednictvím
ky, a.s. v pří

zastupitelstvu

016 

Liberec 

adlimitní zak
tě roku 20
do konce ro

1

nového 
riant: 

ávajícího 
do výše 
ukončení 
e dalším 
ří oproti 

Kč ročně. 
ků města 
ní nebo 
ení první 

m nového 
íloze č. 1 

u města  

kázce na 
14. Tyto 

oku 2018. 



 
 

2

Vítěz veřejné zakázky – firma Kooperativa, a.s. připravila k ultimu roku 2015 aktualizační 
dodatek č. 6 smlouvy pro pojištění majetku, který je souhrnem změn provedených za rok 2015. 
Dodatek č. 5 smlouvy pro pojištění majetku obsahuje navýšení pojištění elektronických zařízení 
o rozšíření kamerového systému městské policie a dodatek č. 5 smlouvy pro pojištění 
odpovědnosti obsahuje rozšíření pojištění odpovědnosti pro mateřské školy a základní školy 
městského obvodu Vratislavice (dále jen MO Vratislavice). 

Rada města po projednání 

s c h v a l u j e  

1. Dodatek č. 5 k pojistné smlouvě č. 7720831770 pro pojištění majetku 

2. Aktualizační dodatek č. 6 k pojistné smlouvě č. 7720831770 pro pojištění majetku 

3. Dodatek č. 5 k pojistné smlouvě č. 7720831780 pro pojištění odpovědnosti, dle znění příloh 
tohoto materiálu 

a  u k l á d á  

Tiboru Batthyánymu, primátorovi města, podepsat tyto smluvní dokumenty 

T: 31. 1. 2016 

USNESENÍ Č. 15/2016 

Informace o naplňování příjmů a výdajů rozpočtu včetně aktuální zadluženosti 
a činnosti odboru ekonomiky – prosinec 2015 

Stručný obsah: Hlášení za období leden až prosinec 2015 z předběžného výkazu pro hodnocení 
plnění rozpočtu. Jedná se o předběžná čísla k datu 31. 12. 2015 v členění příjmů a výdajů 
a jejich porovnání na schválený rozpočet k danému období. Plánované měsíční příjmy a výdaje 
na rok 2016 vycházejí ze skutečného průběhu v minulém srovnatelném období. Dalším 
sledovaným parametrem je aktuální stav zadluženosti a to včetně zůstatku finančních 
prostředků v amortizačním fondu. V závěrečné části jsou uvedeny hlavní činnosti OE ve 
sledovaném období. 

Rada města po projednání 

b e r e  n a  v ě d o m í  

informace o naplňování příjmu a výdajů rozpočtu včetně aktuální zadluženosti a činnosti odboru 
ekonomiky – prosinec 2015 

a  u k l á d á  

Mgr. Janu Korytářovi, náměstkovi primátora, předložit informace o naplňování rozpočtu a činnosti 
odboru ekonomiky – prosinec 2015 zastupitelstvu města jako Informaci 

Termín: 28. 1. 2016 

USNESENÍ Č. 16/2016 

Majetkoprávní operace – prodej pozemku 

Stručný obsah: Žadatel o prodej pozemku vlastní na přilehlém pozemku nově vybudovanou 
veterinární ordinaci a tento pozemek bude využívat jako její zázemí. Záměr prodeje byl 
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schválen RM a ZM v říjnu 2015. Vzhledem k tomu, že byla celá kupní cena uhrazena do 
31. 12. 2015, nebude již navýšena o DPH (je od této daně osvobozena). 

Rada města po projednání 

s o u h l a s í  

s prodejem pozemku p. č. 127/5 (odděleného z pozemku p. č. 127/1 geometrickým plánem č. 441-
59/2010 ze 17. 6. 2010), k. ú. Kateřinky u Liberce o vým. 132 m2, kupujícímu: MVDr. Čeněk 
Červený, za kupní cenu 28.000,- Kč bez DPH, splatnou před podpisem kupní smlouvy, termín 
podpisu kupní smlouvy do 45 dnů ode dne schválení majetkoprávní operace Zastupitelstvem města 
Liberec 

a  u k l á d á  

Tomáši Kyselovi, náměstkovi primátora, předložit majetkoprávní operaci ke schválení 
zastupitelstvu města 

T: 28. 1. 2016 

USNESENÍ Č. 17/2016 

Majetkoprávní operace – záměr prodeje pozemků 

Rada města po projednání 

1. staženo 

2. neschvaluje záměr prodeje části pozemku p. č. 705/1 o výměře cca 8 m2 a části pozemku 
p. č.705/3 o výměře cca 8 m2, k. ú. Rochlice u Liberce, formou výběrového řízení s právem 
přednosti vlastníka sousedící nemovitostí za předpokladu vyrovnání nejvyšší nabídky, 
nejméně však za cenu 12.000,- Kč; 

3. neschvaluje záměr prodeje části pozemku p. č. 371/1, k. ú. Františkov u Liberce o výměře 
cca 130m2 formou výběrového řízení, nejméně za cenu 88.000,-Kč; 

4. neschvaluje záměr prodeje pozemku p. č. 941/14, k. ú. Krásná Studánka, o výměře 66m2, 
formou výběrového řízení, za cenu nejméně 19.000,-Kč; 

5. neschvaluje záměr prodeje části pozemku p. č. 6002/1, k. ú. Liberec o výměře cca 3m2, 
formou výběrového řízení s právem přednosti vlastníka pozemku p. č. 357/1, k. ú. Liberec, 
za cenu nejvyšší nabídky, nejméně však za cenu 9.000,-Kč; 

6. neschvaluje záměr prodeje pozemku p. č. 685/6, k. ú. Ruprechtice o výměře 27m2, formou 
výběrového řízení, za cenu nejméně 9.000,- Kč; 

7. neschvaluje záměr prodeje části pozemku p. č. 1820/20 k. ú. Rochlice u Liberce o výměře 
cca 800 m2, formou výběrového řízení s právem přednosti vlastníka sousedících nemovitostí 
za předpokladu vyrovnání nejvyšší nabídky, nejméně však za cenu 375.000,- Kč; 

8. neschvaluje záměr prodeje pozemku p. č. 78/1, o výměře 1170 m2, k. ú. Dolní Hanchov, 
formou výběrového řízení za cenu nejvyšší nabídky, nejméně však za cenu 707.000,- Kč; 

9. neschvaluje záměr prodeje pozemku p. č. 211/2, o výměře 28 m2, k. ú. Liberec, formou 
výběrového řízení za cenu nejvyšší nabídky, nejméně však za cenu 103.000,- Kč; 

10. neschvaluje záměr prodeje části pozemku p. č. 508, o výměře cca 80 m2, k. ú. Nové 
Pavlovice, formou výběrového řízení za cenu nejvyšší nabídky, nejméně však za cenu 
170.000,- Kč; 

11. neschvaluje záměr prodeje části pozemku p. č. 1475/1, k. ú. Rochlice u Liberce, formou 
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výběrového řízení; 

a  u k l á d á  

Bc. Jaroslavu Schejbalovi, vedoucí odboru majetkové správy, informovat žadatele o neschválení 
majetkoprávní operace 

T: neodkladně 

USNESENÍ Č. 18/2016 

Majetkoprávní operace – záměr nabytí nemovitosti od ČR – ÚZSVM – 
ul. Čechova 

Stručný obsah: Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových (ÚZSVM) nabízí 
k bezúplatnému nabytí pozemek p. č. 1024 v k. ú. Horní Růžodol, jehož část je součástí 
komunikace (ul. Čechova). ÚZSVM žádá o zvážení možnosti bezúplatného převodu pozemku 
v 1. čtvrtletí roku 2016. Pracovní skupina doporučuje nabytí pouze té části pozemku, která je 
součástí komunikace ul. Čechovy a nabídku zbytku pozemku neakceptovat. Po konzultaci 
s ÚZSVM by pravděpodobně nebyl problém převést pouze část pozemku za podmínky, že 
statutární město Liberec uhradí náklady na oddělení pozemku (geometrický plán). 

Rada města po projednání 

s o u h l a s í  

se záměrem bezúplatného nabytí části pozemku p. č. 1024 v k. ú. Horní Růžodol, která je součástí 
komunikace ul. Čechova, o výměře cca 130 m2  od : Česká republika – Úřad pro zastupování státu 
ve věcech majetkových, Rašínovo nábřeží 390/42, 128 00 Praha 2, IČ: 69797111 s tím, že 
statutární město Liberec uhradí náklady na geometrické oddělení tohoto pozemku 

a  u k l á d á  

Tomáši Kyselovi, náměstkovi primátora, předložit majetkoprávní operaci ke schválení 
zastupitelstvu města  

T: 28. 1. 2016 

USNESENÍ Č. 19/2016 

Majetkoprávní operace – záměr nabytí nemovitosti od ČR – ÚZSVM – Staré 
Pavlovice 

Stručný obsah: Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových nabízí k bezúplatnému 
nabytí pozemky p. č. 274/1 a p. č. 915/9 v k. ú. Staré Pavlovice a žádá o zvážení možnosti 
bezúplatného převodu pozemků v 1. čtvrtletí roku 2016. Pracovní skupina doporučuje nabytí 
pouze pozemku p. č. 274/1 v k. ú. Staré Pavlovice, který je součástí veřejného prostoru sídliště. 
Nabytí pozemku p. č. 915/9 v k. ú. Staré Pavlovice odbor EP nedoporučuje. 

Rada města po projednání 

s o u h l a s í  

se záměrem bezúplatného nabytí pozemku p. č. 274/1 v k. ú. Staré Pavlovice o výměře 311 m2 od: 
Česká republika – Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových, Rašínovo nábřeží 390/42, 
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128 00 Praha 2, IČ: 69797111 

n e s o u h l a s í  

se záměrem bezúplatného nabytí pozemku p. č. 915/9 v k. ú. Staré Pavlovice o výměře 28 m2 od: 
Česká republika – Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových, Rašínovo nábřeží 390/42, 
128 00 Praha 2, IČ: 69797111 

a  u k l á d á  

Tomáši Kyselovi, náměstkovi primátora, předložit majetkoprávní operace ke schválení 
zastupitelstvu města  

T: 28. 1. 2016 

USNESENÍ Č. 20/2016 

Majetkoprávní operace – záměr nabytí nemovitosti od ČR – ÚZSVM – Starý 
Harcov 

Stručný obsah: Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových (ÚZSVM) nabízí bezúplatný 
převod pozemku p. č. 1201/2 v k. ú. Starý Harcov ve veřejném zájmu. ÚZSVM žádá o vyjádření 
k možnosti bezúplatného převodu tohoto pozemku. Pracovní skupina doporučuje nabytí 
pozemku, neboť se jedná o přístupovou cestu k městským lesům. 

Rada města po projednání 

s o u h l a s í  

se záměrem bezúplatného nabytí pozemku p. č. 1201/2 v k. ú. Starý Harcov o výměře 1046 m2 od: 
Česká republika – Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových, Rašínovo nábřeží 390/42, 
128 00 Praha 2, IČ: 69797111 

a  u k l á d á  

Tomáši Kyselovi, náměstkovi primátora, předložit majetkoprávní operaci ke schválení 
zastupitelstvu města  

T: 28. 1. 2016 

USNESENÍ Č. 21/2016 

Majetkoprávní operace – záměr nabytí nemovitosti od ČR-ÚZSVM – Františkov 
u Liberce 

Stručný obsah: Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových (ÚZSVM) nabízí bezúplatný 
převod pozemků ve veřejném zájmu. ÚZSVM žádá o vyjádření k možnosti bezúplatného 
převodu těchto pozemků. Pracovní skupina nedoporučuje nabytí pozemků, neboť se jedná 
o pozemky funkčně a dopravně navazující na pozemky soukromých vlastníků, kteří je 
i využívají. Chodníky a vjezdy nejsou zařazeny do programů zimní údržby. V případě nabytí 
těchto pozemků by se též navýšila údržba městských pozemků. 

Rada města po projednání 

n e s o u h l a s í  

se záměrem bezúplatného nabytí pozemku p. č. 12/1, p. č. 104/4, p. č. 111/1, p. č. 111/3, 
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p. č. 118/7, p. č. 118/21, p. č. 118/22, p. č. 118/25, p. č. 121/1 a p. č. 121/2 vše v k. ú. Františkov 
u Liberce od: Česká republika – Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových, Rašínovo 
nábřeží 390/42, 128 00 Praha 2, IČ: 69797111 

a  u k l á d á  

Tomáši Kyselovi, náměstkovi primátora, předložit majetkoprávní operaci k projednání 
v Zastupitelstvu města Liberec 

T: 28. 1. 2016 

USNESENÍ Č. 22/2016 

Majetkoprávní operace – budoucí prodej pozemku pro ČEZ 

Stručný obsah: ČEZ Distribuce, a. s. žádá o uzavření Smlouvy o smlouvě budoucí kupní na 
prodej části pozemku p. č. 4143/1, k. ú. Liberec, pod novou distribuční trafostanicí a vychází 
z vydaného územního rozhodnutí na výstavbu multifunkčního domu. Odbor HA a EP 
s prodejem nesouhlasí z důvodu prozatímního neschválení stavby multifunkčního domu 
a znehodnocení veřejné zeleně související s touto stavbou. 

Rada města po projednání 

n e s c h v a l u j e  

záměr budoucího prodeje části pozemku p. č. 4143/1, k. ú. Liberec pro stavbu distribuční 
trafostanice pro ČEZ Distribuce, a. s. IČ: 24729035, se sídlem Teplická 874/8, Děčín – Děčín IV-
Podmokly, PSČ 405 02, za kupní cenu stanovenou znaleckým posudkem v době realizace kupní 
smlouvy a úhradou nákladů spojených s realizací prodeje 

a  u k l á d á  

Bc. Jaroslavu Schejbalovi, vedoucímu odboru majetkové správy, informovat žadatele 
o neschválení budoucího prodeje pozemku 

T: neodkladně 

USNESENÍ Č. 23/2016 

Majetkoprávní operace – pronájem pozemku 

Stručný obsah: Manželé Šubrtovi zažádali o pronájem připloceného pozemku. Dříve byl nájem 
sjednán na manžele Kněbortovi, kteří nájemní smlouvu ukončili k 30. 11. 2015. Nájemné činí 
800,- Kč ročně. 

Rada města po projednání 

s c h v a l u j e  

pronájem části pozemku p. č. 1171/1 o výměře 80 m2 a (okrasná zahrada), v k. ú. Rochlice 
u Liberce na dobu neurčitou za roční nájemné 800,-Kč pro manžele Petra Šubrta a Zuzanu 
Šubrtovou 

a  u k l á d á  

Bc. Jaroslavu Schejbalovi, vedoucímu odboru majetkové správy, zajistit zpracování a uzavření 
nájemní smlouvy 
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T: neodkladně 

USNESENÍ Č. 24/2016 

Majetkoprávní operace – pronájem nebytových prostor 

Rada města po projednání 

s c h v a l u j e  

1. pronájem nebytového prostoru - komory o výměře 6 m2 v ul. Nad Sokolovnou 616, Liberec 
25 na dobu neurčitou pro Bc. Janu Halamovou, nájemné činí 800,-Kč/m2/rok bez DPH 

2. pronájem nebytového prostoru – garážového stání o výměře 18 m2 v ul. Česká 617, Liberec 
25 na dobu neurčitou pro Miroslavu  Daňkovou, nájemné činí 200,- Kč/m2/rok bez DPH 

a  u k l á d á  

Bc. Jaroslavu Schejbalovi, vedoucímu odboru majetkové správy, zajistit zpracování a uzavření 
nájemních smluv 

T: neodkladně 

USNESENÍ Č. 25/2016 

Majetkoprávní operace – ukončení nájemní smlouvy – Hospicová péče 
sv. Zdislavy 

Stručný obsah: Hospicová péče sv. Zdislavy, o.p.s. žádá o ukončení smlouvy o nájmu nebytových 
prostor dohodou ke dni 31. 1. 2016 z důvodu stěhování se do nově zrekonstruovaných prostor 
lůžkového hospice. 

Rada města po projednání 

s c h v a l u j e  

ukončení Smlouvy o nájmu nebytových prostor č. j. 8009/2011/14 ze dne 20. 7. 2011 uzavřené 
mezi statutárním městem Liberec a společností Hospicová péče sv. Zdislavy, o.p.s., IČ: 28700210, 
se sídlem ul. Horská 1219, 460 14, Liberec 14 na pronájem nebytových prostor v objektu č. p. 9/9 
v ul. Josefinino údolí, Liberec 5 dohodou ke dni 31. 1. 2016 

a  u k l á d á  

Bc. Jaroslavu Schejbalovi, vedoucímu odboru majetkové správy, zajistit ukončení nájemní 
smlouvy dohodou 

T: neodkladně 
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USNESENÍ Č. 26/2016 

Majetkoprávní operace – Služebnosti 

Rada města po projednání 

1. schvaluje zřízení služebnosti inženýrské sítě. Služebnost inženýrské sítě zakládá právo 
umístění, zřízení, provozování, opravy, údržby, úpravy, obnovy a výměny součásti 
distribuční soustavy (přípojka zemního kabelového vedení NN), vstup a vjezd pro provoz 
a údržbu na pozemku p. č. 205/1, k. ú. Rochlice u Liberce pro ČEZ Distribuce, a.s., Děčín 4, 
Teplická 874/8, IČ: 24729035. Předpokládaná cena za zřízení služebnosti činí 12.000,- Kč, 
ke které bude připočítána daň z přidané hodnoty v platné zákonné výši. Konečná cena za 
zřízení služebnosti inženýrské sítě bude stanovena na základě faktického umístění inženýrské 
sítě a bude vypočítána dle platného interního předpisu. Služebnost bude zřízena na dobu 
životnosti inženýrské sítě, tj. na dobu, po kterou je inženýrská síť schopna plnit svoji funkci 
jako celek. 

2. schvaluje zřízení služebnosti inženýrské sítě. Služebnost inženýrské sítě zakládá právo 
uložení kanalizační přípojky, včetně příslušenství, vstup a vjezd pro provozování a udržování 
na pozemku p. č. 757, k. ú. Horní Hanychov, ve prospěch vlastníka pozemků p. č. 346/6, 
346/8, k. ú. Horní Hanychov, kterým je v současné době: Ing. Milan Bleha. Předpokládaná 
cena za zřízení služebnosti činí 5.000,- Kč, ke které bude připočítána daň z přidané hodnoty 
v platné zákonné výši. Konečná cena za zřízení služebnosti inženýrské sítě bude stanovena 
na základě faktického umístění inženýrské sítě a bude vypočítána dle platného interního 
předpisu. Služebnost bude zřízena na dobu životnosti inženýrské sítě, tj. na dobu, po kterou 
je inženýrská síť schopna plnit svoji funkci jako celek. 

3. schvaluje zřízení služebnosti inženýrské sítě. Služebnost inženýrské sítě zakládá právo 
umístění, zřízení, provozování, opravy, údržby, úpravy, obnovy a výměny součásti 
distribuční soustavy (přípojka zemního kabelového vedení NN), vstup a vjezd pro provoz 
a údržbu na pozemku p. č. 1897/1, k. ú. Starý Harcov pro ČEZ Distribuce, a.s., Děčín 4, 
Teplická 874/8, IČ: 24729035. Předpokládaná cena za zřízení služebnosti činí 2.000,- Kč, ke 
které bude připočítána daň z přidané hodnoty v platné zákonné výši. Konečná cena za zřízení 
služebnosti inženýrské sítě bude stanovena na základě faktického umístění inženýrské sítě 
a bude vypočítána dle platného interního předpisu. Služebnost bude zřízena na dobu 
životnosti inženýrské sítě, tj. na dobu, po kterou je inženýrská síť schopna plnit svoji funkci 
jako celek. 

4. schvaluje zřízení služebnosti inženýrské sítě. Služebnost inženýrské sítě zakládá právo 
uložení vodovodní přípojky, včetně příslušenství, vstup a vjezd pro provozování a udržování 
na pozemku p. č. 423/1, k. ú. Janův Důl u Liberce, ve prospěch vlastníka pozemků p. č. 57/4, 
57/10, k. ú. Janův Důl u Liberce, kterým je v současné době: SIACITY s.r.o., Košická 63/30, 
Praha 10 – Vršovice, 101 00 Praha, IČ: 27291545. Předpokládaná cena za zřízení služebnosti 
činí 10.000,- Kč, ke které bude připočítána daň z přidané hodnoty v platné zákonné výši. 
Konečná cena za zřízení služebnosti inženýrské sítě bude stanovena na základě faktického 
umístění inženýrské sítě a bude vypočítána dle platného interního předpisu. Služebnost bude 
zřízena na dobu životnosti inženýrské sítě, tj. na dobu, po kterou je inženýrská síť schopna 
plnit svoji funkci jako celek. 

5. schvaluje zřízení služebnosti inženýrské sítě. Služebnost inženýrské sítě zakládá právo 
uložení vodovodní a kanalizační přípojky, včetně příslušenství, vstup a vjezd pro 
provozování a udržování na pozemcích p. č. 1674/1, 1674/47, 1677/2, k. ú. Starý Harcov, ve 
prospěch vlastníka pozemku p. č. 1672/2, k. ú. Starý Harcov, kterým jsou v současné době: 
Zítko Václav a Zítková Hana. Předpokládaná cena za zřízení služebnosti činí 11. 255,- Kč, 
ke které bude připočítána daň z přidané hodnoty v platné zákonné výši. Konečná cena za 
zřízení služebnosti inženýrské sítě bude stanovena na základě faktického umístění inženýrské 
sítě a bude vypočítána dle platného interního předpisu. Služebnost bude zřízena na dobu 
životnosti inženýrské sítě, tj. na dobu, po kterou je inženýrská síť schopna plnit svoji funkci 
jako celek. 
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6. schvaluje zřízení služebnosti inženýrské sítě. Služebnost inženýrské sítě zakládá právo 
uložení vodovodní přípojky, včetně příslušenství, příjezd a přístup pro opravy a údržbu na 
pozemku p. č. 760/1, k. ú. Horní Hanychov, ve prospěch vlastníka pozemku p. č. 564/2, k. ú. 
Horní Hanychov, kterým jsou v současné době: Václavík Stanislav a Václavíková Hana. 
Konečná cena za zřízení služebnosti činí 1.000,- Kč, ke které bude připočítána daň z přidané 
hodnoty v platné zákonné výši. Cena za zřízení služebnosti inženýrské sítě je vypočítána dle 
platného interního předpisu. Služebnost inženýrské sítě se zřizuje na dobu životnosti 
inženýrské sítě, tj. na dobu, po kterou je inženýrská síť schopna plnit svoji funkci jako celek. 

7. schvaluje zřízení služebnosti inženýrské sítě. Služebnost inženýrské sítě zakládá právo 
uložení kanalizační přípojky, včetně příslušenství, vstup a vjezd pro provozování a udržování 
na pozemku p. č. 224/1, k. ú. Doubí u Liberce, ve prospěch vlastníka pozemků p. č. 241/2, 
241/3, 241/4, k. ú. Doubí u Liberce, kterým jsou v současné době: Kölbl Miloš a Kölblová 
Helena. Předpokládaná cena za zřízení služebnosti činí 5.000,- Kč, ke které bude připočítána 
daň z přidané hodnoty v platné zákonné výši. Konečná cena za zřízení služebnosti 
inženýrské sítě bude stanovena na základě faktického umístění inženýrské sítě a bude 
vypočítána dle platného interního předpisu. Služebnost bude zřízena na dobu životnosti 
inženýrské sítě, tj. na dobu, po kterou je inženýrská síť schopna plnit svoji funkci jako celek. 

8. schvaluje zřízení služebnosti inženýrské sítě. Služebnost inženýrské sítě zakládá právo 
uložení kanalizační přípojky, včetně příslušenství, vstup a vjezd pro provozování a udržování 
na pozemku p. č. 5874, k. ú. Liberec, ve prospěch vlastníka pozemku p.č. 3993/1, k. ú. 
Liberec, kterým je v současné době: Česká republika, Ministerstvo zemědělství, Těšnov 
65/17, Nové Město, 110 00 Praha 1. Předpokládaná cena za zřízení služebnosti činí 13.200,- 
Kč, ke které bude připočítána daň z přidané hodnoty v platné zákonné výši. Konečná cena za 
zřízení služebnosti inženýrské sítě bude stanovena na základě faktického umístění inženýrské 
sítě a bude vypočítána dle platného interního předpisu. Služebnost bude zřízena na dobu 
životnosti inženýrské sítě, tj. na dobu, po kterou je inženýrská síť schopna plnit svoji funkci 
jako celek. 

9. schvaluje zřízení služebnosti inženýrské sítě. Služebnost inženýrské sítě zakládá právo 
uložení optického kabelu, vstup a vjezd pro provoz a údržbu na pozemcích p. č. 3/1, 3/10, 
3/11, 3/17, 4, 6, 8, 9, 15, 20, 22, 23/1 ,26/1, 34, 39, 56, 66, 67/1, 69, 188/12, 188/17, 193/4, 
341/170, 341/176, 341/178, 341/182 , k. ú. Vesec u Liberce a pozemcích p. č. 67/57, 67/58, 
67/59, 445/2, 490/1,490/99, 510/3,1181/2, k. ú. Doubí u Liberce, pro ADV Computers, s.r.o., 
Moskevská 14/27, 460 01 Liberec, IČ:25276018 za konečnou cenu 1.000,- Kč, ke které bude 
připočítána daň z přidané hodnoty v platné zákonné výši. Služebnost inženýrské sítě se 
zřizuje na dobu životnosti inženýrské sítě, tj. na dobu, po kterou je inženýrská síť schopna 
plnit svoji funkci jako celek. 

10. schvaluje zřízení služebnosti inženýrské sítě. Služebnost inženýrské sítě zakládá právo 
umístění, zřízení, provozování, opravy, údržby, úpravy, obnovy a výměny součásti 
sdělovacího vedení (optický kabel), vstup a vjezd pro provoz a údržbu na pozemcích p. č. 
211/1, 211/2, 234, 313/1, 334/33, 334/37, 334/38, 334/50, 336/1, 342/1, 342/3, 342/5, 342/7, 
359/1, 359/12, 359/13, 843/1, 1443/1, 1443/25, 1526, 1580, 1581, 1843, 1891/1, 1892/2, 
1912, 1913/2, k. ú. Ruprechtice a na pozemcích p. č. 6040, 6041, k. ú. Liberec, pro a-net 
Liberec s.r.o., Hodkovická 109, Liberec XXIII-Doubí, 46312 Liberec, IČ: 28687965 za 
podmínky složení zálohy ve výši 330.500,- Kč, ke které bude připočítána daň z přidané 
hodnoty v platné zákonné výši. Konečná cena za zřízení služebnosti inženýrské sítě bude 
stanovena na základě faktického umístění inženýrské sítě a bude vypočítána dle platného 
interního předpisu. Služebnost bude zřízena na dobu životnosti inženýrské sítě, tj. na dobu, 
po kterou je inženýrská síť schopna plnit svoji funkci jako celek. 

11. schvaluje zřízení služebnosti stezky a cesty na pozemku p. č. 2103/1, k. ú. Liberec na dobu 
neurčitou ve prospěch vlastníka pozemku p. č. 2101/2, k. ú. Liberec, kterým je v současné 
době Šikula Jaroslav, za podmínky složení zálohy ve výši 9.600,- Kč, ke které bude 
připočítána daň z přidané hodnoty v platné zákonné výši.  

12. schvaluje zřízení služebnosti inženýrské sítě. Služebnost inženýrské sítě zakládá právo 
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uložení plynárenského zařízení včetně jeho součástí, příslušenství, opěrných a vytyčovacích 
bodů (akce: uložení NTL plynovodu a plynovodních přípojek), vstup a vjezd pro 
provozování a udržování na pozemcích p. č. 5784, 5785, 5794/1, 5797, 5805/1, k. ú. Liberec, 
pro RWE GasNet, s. r. o, se sídlem Klíšská 940, Ústí nad Labem, IČ 272 95 567, za 
podmínky složení zálohy ve výši 111.850,- Kč, ke které bude připočítána daň z přidané 
hodnoty v platné zákonné výši. Konečná cena za zřízení služebnosti inženýrské sítě bude 
stanovena na základě faktického umístění inženýrské sítě a bude vypočítána dle platného 
interního předpisu. Služebnost bude zřízena na dobu životnosti stavby plynárenského 
zařízení, tj. na dobu, po kterou je stavba plynárenského zařízení schopna plnit svoji funkci 
jako celek. 

13. schvaluje zřízení služebnosti inženýrské sítě. Služebnost inženýrské sítě zakládá právo 
uložení vodovodního a kanalizačního řadu, včetně příslušenství, vstup a vjezd pro 
provozování a udržování na pozemcích p. č. 5786/1, 5887, k. ú. Liberec a na pozemcích p. č. 
1016/1, 1036, 1112, 1023, k. ú. Horní Růžodol, ve prospěch Severočeské vodárenské 
společnosti a. s., Přítkovská 1689, 415 50 Teplice, okres Teplice, IČ: 49099469, za 
podmínky složení zálohy ve výši 1.000,- Kč, ke které bude připočítána daň z přidané 
hodnoty v platné zákonné výši. Konečná cena za zřízení služebnosti činí 1.000,- Kč, ke které 
bude připočítána daň z přidané hodnoty v platné zákonné výši. Věcné břemeno služebnosti 
bude zřízeno na dobu životnosti inženýrské sítě, tj. na dobu, po kterou je inženýrská síť 
schopna plnit svoji funkci jako celek. 

14. schvaluje zřízení služebnosti inženýrské sítě. Služebnost inženýrské sítě zakládá právo 
uložení zemní kabelové přípojky NN, včetně příslušenství, vstup a vjezd pro provozování 
a udržování na pozemcích p. č. 6024, 6026, k. ú. Liberec, ve prospěch Technické univerzity 
v Liberci, Studentská 1402/2, Liberec I – Staré Město, 46117 Liberec, IČ: 46747885. 
Předpokládaná cena za zřízení služebnosti činí 23.100,- Kč, ke které bude připočítána daň 
z přidané hodnoty v platné zákonné výši. Konečná cena za zřízení služebnosti inženýrské sítě 
bude stanovena na základě faktického umístění inženýrské sítě a bude vypočítána dle 
platného interního předpisu. Služebnost bude zřízena na dobu životnosti inženýrské sítě, 
tj. na dobu, po kterou je inženýrská síť schopna plnit svoji funkci jako celek. 

15. schvaluje zřízení služebnosti inženýrské sítě. Služebnost inženýrské sítě zakládá právo 
umístění, zřízení, provozování, opravy, údržby, úpravy, obnovy a výměny součásti 
sdělovacího vedení (uložení elektronického komunikačního vedení a umístění 
technologického rozvaděče), vstup a vjezd pro provoz a údržbu na pozemku p. č. 1586/404, 
k. ú. Rochlice u Liberce, pro UPC Česká republika, s.r.o., Praha 4 – Nusle, Závišova 502/5, 
PSČ 14000, IČ: 00562262, za podmínky složení zálohy ve výši 2.000,- Kč, ke které bude 
připočítána daň z přidané hodnoty v platné zákonné výši. Konečná cena za zřízení 
služebnosti inženýrské sítě bude stanovena na základě faktického umístění inženýrské sítě 
a bude vypočítána dle platného interního předpisu. Služebnost bude zřízena na dobu 
životnosti inženýrské sítě, tj. na dobu, po kterou je inženýrská síť schopna plnit svoji funkci 
jako celek. 

16. schvaluje zřízení služebnosti stezky a cesty na pozemcích p. č. 116/69, 117/9, k. ú. Staré 
Pavlovice na dobu neurčitou ve prospěch vlastníka pozemku p. č. 116/68, k. ú. Staré 
Pavlovice, kterým jsou v současné době Kyrian Petr a Kyrianová Alena, za podmínky 
složení zálohy ve výši 1.600,- Kč, ke které bude připočítána daň z přidané hodnoty v platné 
zákonné výši.  

17. schvaluje zřízení služebnosti inženýrské sítě. Služebnost inženýrské sítě zakládá právo 
umístění, zřízení, provozování, opravy, údržby, úpravy, obnovy a výměny součásti 
distribuční soustavy (podzemní vedení NN), vstup a vjezd pro provozování a udržování na 
pozemcích p. č. 814/1, 814/30, k. ú. Staré Pavlovice, pro ČEZ Distribuce, a.s., Děčín 4, 
Teplická 874/8, IČ: 24729035, za konečnou cenu 179.450,- Kč, ke které bude připočítána 
daň z přidané hodnoty v platné zákonné výši. Služebnost bude zřízena na dobu životnosti 
inženýrské sítě, tj. na dobu, po kterou je inženýrská síť schopna plnit svoji funkci jako celek. 

18. schvaluje zřízení služebnosti inženýrské sítě. Služebnost inženýrské sítě zakládá právo 
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umístění, zřízení, provozování, opravy, údržby, úpravy, obnovy a výměny součásti 
distribuční soustavy (podzemní vedení VN), vstup a vjezd pro provoz a údržbu na pozemku 
p. č. 903/205, k. ú. Staré Pavlovice a na pozemku p. č. 1378/8, k. ú. Ruprechtice, pro ČEZ 
Distribuce, a.s., Děčín 4, Teplická 874/8, IČ: 24729035 za podmínky složení zálohy ve výši 
11.000,- Kč, ke které bude připočítána daň z přidané hodnoty v platné zákonné výši. 
Konečná cena za zřízení služebnosti inženýrské sítě bude stanovena na základě faktického 
umístění inženýrské sítě a bude vypočítána dle platného interního předpisu. Služebnost bude 
zřízena na dobu životnosti inženýrské sítě, tj. na dobu, po kterou je inženýrská síť schopna 
plnit svoji funkci jako celek. 

19. schvaluje zřízení služebnosti inženýrské sítě. Služebnost inženýrské sítě zakládá právo 
uložení vodovodní přípojky, včetně příslušenství, vstup a vjezd pro provozování a udržování 
na pozemku p. č. 1161, k. ú. Ruprechtice, ve prospěch vlastníka pozemku p. č. 1174/2 k. ú. 
Ruprechtice, kterým jsou v současné době Hanke Martin Mgr. a Hanková Petra JUDr. 
Předpokládaná cena za zřízení služebnosti činí 5.000,-Kč, ke které bude připočítána daň 
z přidané hodnoty v platné zákonné výši. Konečná cena za zřízení služebnosti inženýrské sítě 
bude stanovena na základě faktického umístění inženýrské sítě a bude vypočítána dle 
platného interního předpisu. Služebnost bude zřízena na dobu životnosti inženýrské sítě, tj. 
na dobu, po kterou je inženýrská síť schopna plnit svoji funkci jako celek. 

20. schvaluje zřízení služebnosti inženýrské sítě. Služebnost inženýrské sítě zakládá právo 
umístění, zřízení, provozování, opravy, údržby, úpravy, obnovy a výměny součásti 
distribuční soustavy (přípojka podzemního vedení NN), vstup a vjezd pro provoz a údržbu 
na pozemku p. č. 1742/8, k. ú. Ruprechtice pro ČEZ Distribuce, a.s., Děčín 4, Teplická 
874/8, IČ: 24729035. Předpokládaná cena za zřízení služebnosti činí 1.000,- Kč, ke které 
bude připočítána daň z přidané hodnoty v platné zákonné výši. Konečná cena za zřízení 
služebnosti inženýrské sítě bude stanovena na základě faktického umístění inženýrské sítě 
a bude vypočítána dle platného interního předpisu. Služebnost bude zřízena na dobu 
životnosti inženýrské sítě, tj. na dobu, po kterou je inženýrská síť schopna plnit svoji funkci 
jako celek. 

21. schvaluje zřízení služebnosti inženýrské sítě. Služebnost inženýrské sítě zakládá právo 
umístění, zřízení, provozování, opravy, údržby, úpravy, obnovy a výměny součásti 
distribuční soustavy přípojka podzemního vedení NN), vstup a vjezd pro provoz a údržbu na 
pozemku p. č. 670/4, k. ú. Krásná Studánka pro ČEZ Distribuce, a.s., Děčín 4, Teplická 
874/8, IČ: 24729035. Předpokládaná cena za zřízení služebnosti činí 14.000,- Kč, ke které 
bude připočítána daň z přidané hodnoty v platné zákonné výši. Konečná cena za zřízení 
služebnosti inženýrské sítě bude stanovena na základě faktického umístění inženýrské sítě 
a bude vypočítána dle platného interního předpisu. Služebnost bude zřízena na dobu 
životnosti inženýrské sítě, tj. na dobu, po kterou je inženýrská síť schopna plnit svoji funkci 
jako celek. 

22. schvaluje zřízení služebnosti inženýrské sítě. Služebnost inženýrské sítě zakládá právo 
umístění, zřízení, provozování, opravy, údržby, úpravy, obnovy a výměny součásti 
distribuční soustavy (podzemní vedení NN a umístění pilíře s přípojkovou skříní), vstup 
a vjezd pro provoz a údržbu na pozemcích p. č. 385/7, 385/8, 390, 391/4, 526/1, 610/1, 
610/2, 610/3, k. ú. Pilínkov, pro ČEZ Distribuce, a.s., Děčín 4, Teplická 874/8, IČ: 24729035 
za podmínky složení zálohy ve výši 92.230,- Kč, ke které bude připočítána daň z přidané 
hodnoty v platné zákonné výši. Konečná cena za zřízení služebnosti inženýrské sítě bude 
stanovena na základě faktického umístění inženýrské sítě a bude vypočítána dle platného 
interního předpisu. Služebnost bude zřízena na dobu životnosti inženýrské sítě, tj. na dobu, 
po kterou je inženýrská síť schopna plnit svoji funkci jako celek. 

23. schvaluje zřízení služebnosti inženýrské sítě. Služebnost inženýrské sítě zakládá právo 
umístění, zřízení, provozování, opravy, údržby, úpravy, obnovy a výměny součásti 
distribuční soustavy (podzemní vedení NN), vstup a vjezd pro provoz a údržbu na 
pozemcích p. č. 620, 843/1, 872/1, 873/1, 887, 888/2, 2136, 2150, 2171, 2175, 2178/2, 
2184/1, k. ú. Ruprechtice, pro ČEZ Distribuce, a.s., Děčín 4, Teplická 874/8, IČ: 24729035 
za podmínky složení zálohy ve výši 762.157,- Kč, ke které bude připočítána daň z přidané 
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hodnoty v platné zákonné výši. Konečná cena za zřízení služebnosti inženýrské sítě bude 
stanovena na základě faktického umístění inženýrské sítě a bude vypočítána dle platného 
interního předpisu. Služebnost bude zřízena na dobu životnosti inženýrské sítě, tj. na dobu, 
po kterou je inženýrská síť schopna plnit svoji funkci jako celek. 

24. schvaluje zřízení služebnosti inženýrské sítě. Služebnost inženýrské sítě zakládá právo 
uložení vodovodní přípojky, včetně příslušenství, vstup a vjezd pro provozování a udržování 
na pozemku p. č. 23/1, k. ú. Vesec u Liberce, ve prospěch vlastníka pozemku p. č. 797/1, 
798/1 k. ú. Vesec u Liberce, kterým jsou v současné době Němec Marek a Němcová 
Martina. Předpokládaná cena za zřízení služebnosti činí 5.000,- Kč, ke které bude 
připočítána daň z přidané hodnoty v platné zákonné výši. Konečná cena za zřízení 
služebnosti inženýrské sítě bude stanovena na základě faktického umístění inženýrské sítě a 
bude vypočítána dle platného interního předpisu. Služebnost bude zřízena na dobu životnosti 
inženýrské sítě, tj. na dobu, po kterou je inženýrská síť schopna plnit svoji funkci jako celek. 

25. schvaluje zřízení služebnosti inženýrské sítě. Služebnost inženýrské sítě zakládá právo 
umístění, zřízení, provozování, opravy, údržby, úpravy, obnovy a výměny součásti 
distribuční soustavy (přípojka podzemního vedení NN), vstup a vjezd pro provoz a údržbu 
na pozemcích p. č. 5270/1, 5270/2, 5271/1, 5271/12, k. ú. Liberec pro ČEZ Distribuce, a.s., 
Děčín 4, Teplická 874/8, IČ: 24729035. Předpokládaná cena za zřízení služebnosti činí 
22.000,- Kč, ke které bude připočítána daň z přidané hodnoty v platné zákonné výši. 
Konečná cena za zřízení služebnosti inženýrské sítě bude stanovena na základě faktického 
umístění inženýrské sítě a bude vypočítána dle platného interního předpisu. Služebnost bude 
zřízena na dobu životnosti inženýrské sítě, tj. na dobu, po kterou je inženýrská síť schopna 
plnit svoji funkci jako celek. 

a  u k l á d á  

Bc. Jaroslavu Schejbalovi, vedoucímu odboru majetkové správy, zajistit zpracování a uzavření 
smluv ohledně jednotlivých věcných břemen dle schválených usnesení 

T: neodkladně 

USNESENÍ Č. 27/2016 

Majetkoprávní operace – změna usnesení – služebnosti 

Rada města po projednání 
1.  
a) zrušuje usnesení č. 989/2014/-3 ze dne 7. 10. 2014 
b) schvaluje zřízení služebnosti inženýrské sítě. Služebnost inženýrské sítě zakládá právo 

uložení optického kabelu, vstup a vjezd pro provoz a údržbu na pozemcích p. č. 6401, 6402, 
k. ú. Liberec a pozemcích p. č. 1513/1, 1682/6, 1682/12, 1682/15, 1682/24, 1682/25, 
1682/26, 1682/27,1682/30,1682/32,1682/33,1682/34,1682/36,1682/41, 1682/42,1682/45, 
1682/46, 1682/47, 1682/48, 1682/61, 1717, 1718, 1747/51, 1747/56,1747/57,1747/58, 
1747/60, 1747/61, 1747/62, k. ú. Starý Harcov, pro ADV Computers, s.r.o., Moskevská 
14/27, 460 01 Liberec, IČ:25276018 za konečnou cenu 1.000,- Kč, ke které bude připočítána 
daň z přidané hodnoty v platné zákonné výši. Služebnost inženýrské sítě se zřizuje na dobu 
životnosti inženýrské sítě. 

2.  
a) zrušuje usnesení č. 402/2014-4 ze dne 6. 5. 2014 
b) schvaluje zřízení služebnosti inženýrské sítě. Služebnost inženýrské sítě zakládá právo 

uložení plynovodní přípojky, vstup a vjezd pro provozování a udržování na pozemku p. č. 
841/1, k. ú. Františkov u Liberce, pro ČR – Státní oblastní archiv v Litoměřicích, Krajská 
48/1, Litoměřice, PSČ 412 01, IČ 70979464, za konečnou cenu 10.000,- Kč, ke které bude 
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připočítána daň z přidané hodnoty v platné zákonné výši. Cena za zřízení služebnosti 
inženýrské sítě je vypočítána dle platného interního předpisu. Služebnost inženýrské sítě 
bude zřízena na dobu životnosti inženýrské sítě, tj. na dobu, po kterou je inženýrská síť 
schopna plnit svou funkci jako celek. 

3.  
a) zrušuje usnesení č. 286/2015-7 ze dne 21. 4. 2015 
b) schvaluje zřízení služebnosti inženýrské sítě. Služebnost inženýrské sítě zakládá právo 

uložení vodovodní přípojky, včetně příslušenství, vstup a vjezd pro opravy, provozování 
a udržování na pozemku p. č. 1000, k. ú. Doubí u Liberce, ve prospěch vlastníka pozemku 
p. č. 627/3, k. ú. Horní Hanychov, kterým jsou v současné době Král Petr Ing. a Králová 
Renáta Mgr. Konečná cena za zřízení služebnosti činí 1.205,- Kč, ke které bude připočítána 
daň z přidané hodnoty v platné zákonné výši. Cena za zřízení služebnosti inženýrské sítě je 
vypočítána dle platného interního předpisu. Služebnost inženýrské sítě bude zřízena na dobu 
životnosti inženýrské sítě, tj. na dobu, po kterou je inženýrská síť schopna plnit svoji funkci 
jako celek. 

4.  
a) zrušuje usnesení č. 989/2014-6 ze dne 7. 10. 2014 
b) schvaluje zřízení služebnosti inženýrské sítě. Služebnost inženýrské sítě zakládá právo 

uložení kanalizační přípojky, včetně příslušenství, vstup a vjezd pro opravy, provozování 
a udržování na pozemku p. č. 161, k. ú. Vesec u Liberce, ve prospěch vlastníka pozemků 
p. č. 136, 137 a 138, k. ú. Vesec u Liberce, kterým jsou v současné době Hastrdlo Jaroslav 
a Hastrdlová Eva. Konečná cena za zřízení služebnosti činí 5.000,- Kč, ke které bude 
připočítána daň z přidané hodnoty v platné zákonné výši. Cena za zřízení služebnosti 
inženýrské sítě je vypočítána dle platného interního předpisu. Služebnost inženýrské sítě 
bude zřízena na dobu životnosti inženýrské sítě, tj. na dobu, po kterou je inženýrská síť 
schopna plnit svoji funkci jako celek. 

5.  
a) zrušuje usnesení č. 697/2013 ze dne 17. 9. 2013 
b) schvaluje zřízení služebnosti inženýrské sítě. Služebnost inženýrské sítě zakládá právo 

umístění, zřízení, provozování, opravy, údržby, úpravy, obnovy a výměny součásti 
distribuční soustavy (zemní kabelové vedení NN), vstup a vjezd pro provozování 
a udržování na pozemku p. č. 219/2  k. ú. Rochlice u Liberce, pro ČEZ Distribuce, a.s., 
Děčín 4, Teplická 874/8, IČ: 24729035 za konečnou cenu 1.400,- Kč, ke které bude 
připočítána daň z přidané hodnoty v platné zákonné výši. Služebnost inženýrské sítě bude 
zřízena na dobu životnosti inženýrské sítě, tj. na dobu, po kterou je inženýrská síť schopna 
plnit svoji funkci jako celek. 

6.  
a) zrušuje usnesení č. 332/2011/IV/6 ze dne 17. 5. 2011 
b) schvaluje zřízení služebnosti inženýrské sítě. Služebnost inženýrské sítě zakládá právo 

umístění, zřízení, provozování, opravy, údržby, úpravy, obnovy a výměny součásti 
distribuční soustavy (podzemní vedení VN), vstup a vjezd pro provozování a udržování na 
pozemcích p. č. 223/10, 223/19, 233/3, 264/2, 1016/1, 1036, 1038/1, 1038/2, 1039 v k. ú. 
Horní Růžodol, p. č. 5786/1, k. ú. Liberec, p. č. 350/1, 427/1, 428/49, 428/52, 528/53, 433/1, 
436/3, 439/1, 448/10, 468/5, 468/6, 769/1, 769/2, 769/4, 769/8, 773/2,795, 2228/5, Rochlice 
u Liberce, pro ČEZ Distribuce, a.s., Děčín 4, Teplická 874/8, IČ: 24729035 za konečnou 
cenu 971.730,- Kč, ke které bude připočítána daň z přidané hodnoty v platné zákonné výši. 
Služebnost inženýrské sítě bude zřízena na dobu životnosti inženýrské sítě, tj. na dobu, po 
kterou je inženýrská síť schopna plnit svoji funkci jako celek. 

7.  
a) zrušuje usnesení č. 97/2012/11 ze dne 14. 2. 2012 
b) schvaluje zřízení služebnosti inženýrské sítě. Služebnost inženýrské sítě zakládá právo 

uložení vodovodní přípojky, včetně příslušenství, vstup a vjezd pro provozování a udržování 
na pozemku/cích/ p. č. 127/1, 128, k. ú. Ostašov u Liberce, ve prospěch vlastníka pozemků 
p. č. 84, 85, k. ú. Ostašov u Liberce, kterým je v současné době Bc. Eva Matějková. Konečná 
cena za zřízení služebnosti činí 1.000,- Kč, ke které bude připočítána daň z přidané hodnoty 
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v platné zákonné výši. Cena za zřízení služebnosti inženýrské sítě je vypočítána dle platného 
interního předpisu. Služebnost inženýrské sítě bude zřízena na dobu životnosti inženýrské 
sítě, tj. na dobu, po kterou je inženýrská síť schopna plnit svoji funkci jako celek. 

8.  
a) zrušuje usnesení č. 434/2011/XII/34 ze dne 21. 6. 2011 
b) schvaluje zřízení služebnosti inženýrské sítě. Služebnost inženýrské sítě zakládá právo 

umístění, zřízení, provozování, opravy, údržby, úpravy, obnovy a výměny součásti 
distribuční soustavy (podzemní vedení NN), vstup a vjezd pro provozování a udržování na 
pozemku/cích/ p. č. 95/3, k. ú. Horní Suchá u Liberce, pro ČEZ Distribuce, a.s., Děčín 4, 
Teplická 874/8, IČ: 24729035 za konečnou cenu 5.000,- Kč, ke které bude připočítána daň 
z přidané hodnoty v platné zákonné výši. Služebnost inženýrské sítě bude zřízena na dobu 
životnosti inženýrské sítě, tj. na dobu, po kterou je inženýrská síť schopna plnit svoji funkci 
jako celek. 

9.  
a) zrušuje usnesení č. 3/2012/VIII/16 ze dne 10. 1. 2012 
b) schvaluje zřízení služebnosti inženýrské sítě. Služebnost inženýrské sítě zakládá právo 

umístění, zřízení, provozování, opravy, údržby, úpravy, obnovy a výměny součásti 
distribuční soustavy (podzemní vedení NN a umístění 1 pojistkového pilíře), vstup a vjezd 
pro provozování a udržování na pozemcích p. č. 901, 942, 943, k. ú. Doubí u Liberce, pro 
ČEZ Distribuce, a.s., Děčín 4, Teplická 874/8, IČ: 24729035 za konečnou cenu 86.750,- Kč, 
ke které bude připočítána daň z přidané hodnoty v platné zákonné výši. Služebnost 
inženýrské sítě bude zřízena na dobu životnosti inženýrské sítě, tj. na dobu, po kterou je 
inženýrská síť schopna plnit svoji funkci jako celek. 

10.  
a) zrušuje usnesení č. 857/2012/IX/4 ze dne 6. 11. 2012 
b) schvaluje zřízení služebnosti inženýrské sítě. Služebnost inženýrské sítě zakládá právo 

umístění, zřízení, provozování, opravy, údržby, úpravy, obnovy a výměny součásti 
distribuční soustavy (podzemní vedení NN), vstup a vjezd pro provozování a udržování na 
pozemcích p. č. 1174, 1176/1, k. ú. Krásná Studánka, pro ČEZ Distribuce, a.s., Děčín 4, 
Teplická 874/8, IČ: 24729035 za konečnou cenu 38.500,- Kč, ke které bude připočítána daň 
z přidané hodnoty v platné zákonné výši. Služebnost inženýrské sítě bude zřízena na dobu 
životnosti inženýrské sítě, tj. na dobu, po kterou je inženýrská síť schopna plnit svoji funkci 
jako celek. 

a  u k l á d á  

Bc. Jaroslavu Schejbalovi, vedoucímu odboru majetkové správy, zajistit zpracování a uzavření 
smluv ohledně jednotlivých věcných břemen dle schválených usnesení 

T: neodkladně 
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USNESENÍ Č. 28/2016 

Prodej pozemků Libereckému kraji 

Stručný obsah: RM a ZM v září 2015 schválilo záměr prodeje pozemků LK – Zdravotnické 
záchranné službě Libereckého kraje, aby mohla být zahájena příprava přístavby současné 
stavby a došlo k majetkoprávnímu vypořádání pozemků pod již stojícími stavbami – narovnání 
vlastnictví dle zákona č. 89/2012 Sb. Občanský zákoník za cenu dle znaleckého posudku. Cena 
obvyklá (tržní) dle znaleckého posudku Ing. Bureše včetně nákladů na prodej pozemků a DPH 
činí celkem 4 192 650,- Kč. Liberecký kraj požádal o snížení celkové ceny na 2 000 000,- Kč. 

Rada města po projednání 

s o u h l a s í  

s prodejem pozemku p. č. 1428/86 (odděleného z pozemku p. č. 1428/34) o vým. 974 m2, 
pozemku p. č. 1439/21 (odděleného z pozemku p. č. 1439/1) o vým. 913 m2 a pozemku p. č. 
1439/20 (odděleného z pozemku p. č. 1439/4) o vým. 702 m2 vše odděleno dle GP 1517-227/2015 
ze dne 4. 11. 2015, a dále pozemků pod stavbami na p. č. 1439/10 o vým.1.392 m2 a p. č. 1439/13 
o vým. 62 m2, vše k. ú. Růžodol I, do vlastnictví: Liberecký kraj, IČ: 70891508, U Jezu 642/2a, 
Liberec IV-Perštýn, s právem hospodaření se svěřeným majetkem kraje Zdravotnická záchranná 
služba Libereckého kraje, příspěvková organizace, IČ: 46744991, se sídlem Husova 976/37, 460 
01 Liberec 1, a to: 
VARIANTA A) za cenu dle znaleckého posudku ve výši 4 192 650,- Kč 

a  u k l á d á  

1. Bc. Jaroslavu Schejbalovi, vedoucímu odboru majetkové správy, projednat ve Finančním 
výboru a zveřejnit na úřední desce záměr prodeje schválených pozemků za schválenou cenu 

T: neodkladně 

2. Tomáši Kyselovi, náměstkovi primátora, předložit majetkoprávní operaci ke schválení 
zastupitelstvu města 

T: 25. 2. 2016 

USNESENÍ Č. 29/2016 

Schválení změny termínu akce schválené na základě výjimky ze směrnice  

Stručný obsah: Dne 3. 11. 2015 byla Usnesením RM č. 874/2015 na jejím 19. zasedání schválena 
výjimka na realizaci zakázky na dokončení celkové elektronické regulace a větrání ve sklenících 
Botanické zahrady. Smlouva však nebyla uzavřena, jelikož akci nebylo možné z důvodů 
specifických nároků provozu realizovat v původně navrženém termínu do 30. 1. 2016. Z jednání 
se zástupci Botanické zahrady a s firmou Warmnis spol. s r. o. vzešel nový harmonogram oprav, 
termín dokončení byl dohodou, s ohledem na potřeby Botanické zahrady, stanoven na 
31. 5. 2016. 

Rada města po projednání 

s c h v a l u j e  

1. na základě schválené výjimky prodloužení termínu realizace akce dle potřeb provozovatele 
Botanické zahrady Liberec, Purkyňova 630/1, 460 01 Liberec 

2. uzavření smlouvy o dílo na zakázku “Dokončení regulace ovládání topení a ventilace 
Botanické zahrady Liberec“ s firmou WARMNIS spol. s r.o., IČO 43224679, se sídlem 
Ovocná 157/2, Liberec VI-Rochlice, 460 06, za cenu 342.651,- Kč bez DPH, termín 
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dokončení díla do 31. 5. 2016, dle přílohy č. 1 

a  u k l á d á  

Bc. Jaroslavu Schejbalovi, vedoucímu odboru majetkové správy, ve spolupráci s odborem právním 
a veřejných zakázek, zajistit uzavření smlouvy o dílo s firmou WARMNIS spol. s r.o., 
IČO 43224679 

T: 10. 2. 2015 

USNESENÍ Č. 30/2016 

Jmenování zástupců Libereckého kraje v dozorčích radách příspěvkových 
organizací neškolského typu SML, úprava statutu 

Stručný obsah: Usnesením rady města č. 749/2015 ze dne 15/9//2015 byly sedmi příspěvkovým 
organizacím neškolského typu zřízeny dozorčí rady jako poradní a iniciační orgány rady města 
v oblasti financování, hospodaření i rozvoje. RM 1. 12. 2015 jmenovala předsedy a členy 
dozorčích rad za SML, nyní jmenuje do dozorčích rad čtyř kulturních příspěvkových organizací 
čtyři zástupce za Liberecký kraj, kteří byli schváleni Radou Libereckého kraje dne 
12. ledna 2016. Zároveň dochází k úpravám statutu. 

Rada města po projednání 

j m e n u j e  

v souladu s ustanovením § 102 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení) 
ve znění pozdějších předpisů členy dozorčích rad příspěvkových organizací neškolského typu za 
Liberecký kraj takto: 

Dozorčí rada Divadla F. X. Šaldy 
Květa Vinklátová 

Dozorčí rada Zoologické zahrady Liberec 
Marek Pieter 

Dozorčí rada Botanické zahrady Liberec 
Josef Jadrný 

Dozorčí rada Naivního divadla Liberec 
Hana Maierová 

s c h v a l u j e  

statut dozorčích rad příspěvkových organizací neškolského typu 

a  u k l á d á  

Mgr. Pavlu Kalousovi, vedoucímu odboru školství a sociálních věcí, zajistit jmenování členů 
dozorčích rad 

T: neprodleně 
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USNESENÍ Č. 31/2016 

Záměr přidělení dvou bytových jednotek ve vlastnictví SML uprchlíkům 
zařazeným do projektu G21 

Stručný obsah: Vláda ČR rozhodla dne 14/12/2015 o přijetí 153 křesťanských uprchlíků z Iráku 
a Libanonu, kteří by měli v ČR získat mezinárodní ochranu a postupně se zde integrovat. Jde 
o příslušníky křesťanské menšiny – rodiny i jednotlivce, vystavené represím tzv. Islámského 
státu a přebývající v táboře v Erbílu na severu Iráku. Rada města Liberec schválila usnesením 
č. 503/2015 ze dne 16/6/2015 vyčlenit až 2 bytové jednotky z bytového fondu města pro potřeby 
uprchlických rodin v rámci humanitárních opatření města. Tento záměr počítá s budoucím 
přidělením 2 bytů konkrétním žadatelům na území statutárního města Liberec poté, co projdou 
azylovým řízením a dalšími procedurami. 

Rada města po projednání 

s o u h l a s í  

se záměrem přidělení dvou bytových jednotek ve vlastnictví SML uprchlíkům zařazeným do 
projektu G21 

a  u k l á d á  

Mgr. Pavlu Kalousovi, vedoucímu odboru školství a sociálních věcí, 
1. informovat Nadační fond Generace 21 o přijatém usnesení 

T: neprodleně  

2. provést úkony vedoucí k přidělení dvou bytových jednotek ve vlastnictví SML uprchlíkům 
zařazeným do projektu G21 

T: duben 2016 

USNESENÍ Č. 32/2016 

Sloučení školských rad 

Stručný obsah: S účinností od 1. 1. 2016 došlo ke sloučení Základní školy praktické, Liberec, 
Gollova 394/4, příspěvkové organizace, jakožto organizace slučované se Základní školou 
praktickou a Základní školou speciální, Liberec, Orlí 140/7, příspěvkovou organizací, jakožto 
organizací přejímající. K uvedenému datu došlo také ke změně názvu na Základní škola, 
Liberec, Orlí 140/7, příspěvková organizace, jejímž odloučeným pracovištěm se stává Základní 
škola praktická, Liberec, Gollova 394/4. K danému datu dochází také ke sloučení obou 
školských rad. 

Rada města po projednání 

s c h v a l u j e  

1. sloučení školské rady původní Základní školy praktické a Základní školy speciální, Liberec, 
Orlí 140/7, příspěvkové organizace a školské rady bývalé Základní školy praktické, Liberec, 
Gollova 394/4, příspěvkové organizace na školskou radu Základní školy, Liberec, Orlí 
140/7, příspěvkové organizace 

2. zřízení školské rady Základní školy, Liberec, Orlí 140/7, příspěvkové organice s původním 
funkčním obdobím do 31. 8. 2018 

a  u k l á d á  

Mgr. Pavlu Kalousovi, vedoucímu odboru školství a sociálních věcí, informovat školskou radu 
prostřednictvím ředitelky ZŠ o usnesení RM a zajistit jmenovací dekrety s novým názvem školy 
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T: neprodleně 

USNESENÍ Č. 33/2016 

Úprava vzorových nájemních smluv 

Stručný obsah: Rada města Liberec schválila usnesením č. 880/2015 ze dne 3. 11. 2015 vzorové 
nájemní smlouvy. V praxi se nyní ukazuje potřeba blíže upravit pravidla pro předávání bytů 
zpět SML při skončení nájmu, zejm. pak v případě výměn bytů. Navrhovaná úprava spočívá 
v zakotvení sedmidenní lhůty od skončení nájmu pro předání bytu zpět pronajímateli. 

Rada města po projednání 

s c h v a l u j e  

úpravu vzorových nájemních smluv dle důvodové zprávy 

a  u k l á d á  

Mgr. Pavlu Kalousovi, vedoucímu odboru školství a sociálních věcí, zajistit používání upravených 
nájemních smluv dle důvodové zprávy  

T: 1. 2. 2016 

USNESENÍ Č. 34/2016 

Prodloužení nájmů a přidělení bytů ve vlastnictví SML 

Stručný obsah: Obsahem materiálu je přidělení bytů ve vlastnictví statutárního města Liberec 
na základě žádostí o poskytnutí nájmu bytu, přidělení bytu pro příjmově vymezené osoby 
klientovi zařazenému do systému prostupného bydlení a prodloužení nájmu u ubytování 
nízkého standardu a bytů pro příjmově vymezené osoby. 

Rada města po projednání 

s c h v a l u j e  

1. prodloužení smlouvy o ubytování nízkého standardu 
Sentivanovi Vladimírovi, prostor č. 6,  
Petikové Monice, prostor č. 7,  
Grundzovi Pavlovi, prostor č. 13b,  

2. přidělení bytů zvláštního určení v Domě s pečovatelskou službou  
Berglové Haně – byt č. 13, o velikosti 1+0,  
Kuhnové Věře – byt č. 11, o velikosti 1+0,  
Šoulové Jaroslavě – byt č. 16, o velikosti 1+0,  
Krčilovi Miloslavovi – byt č. 46, o velikosti 1+0,  
Linkové Erice – byt č. 207, o velikosti 1+kk,  

náhradníci pro všechny byty o velikosti 1+0 a 1+kk: Slavíková Květuše, Palm Miroslav, 
Moulisová Jiřina, Drahoňovský Zdeněk, Hönlingerová Josefa a Dromník Wolfgang, 
Komárkovi Václavovi a Komárkové Olze – byt č. 3, o velikosti 1+1,  
Čadkovi Petrovi a Čadkové Barbaře – byt č. 2, o velikosti 1+1,  

náhradníci pro všechny byty o velikosti 1+1: Šedenka Jaroslav a Šedenková Helena, Sedláčková 
Eva a Sedláček Jiří,  
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3. přidělení bytů zvláštního určení – bezbariérových/upravitelných 
Bílému Renému – byt č. 14, o velikosti 1+kk,  
Limberskému Jiřímu – byt č. 32, o velikosti 2+1,  
Strachovi Martinovi – byt č. 7, o velikosti 3+kk,  

4. přidělení bytu v domě s věcně usměrňovaným nájemným 
Vokáčovi Renému – byt č. 209, o velikosti 1+1,  

náhradník: Fabiánek Jiří, 

5. přidělení bytů pro příjmově vymezené osoby 
Lázokové Monice – byt č. 103, o velikosti 2+kk,  
náhradník: Riedlová Monika, - tzv. prostupné bydlení 
Riemerové Janě – byt č. 202, o velikosti 2+kk,  
náhradník: Čivrná Miroslava, 
Klimperové Evě – byt č. 102, o velikosti 1+kk,  
náhradník: Čulíková Alena, 
Starobové Andree – byt č. 303, o velikosti 2+kk,  
náhradník: Riedlová Monika, 

6. přidělení bytů startovacích  
Horákové Radce – byt č. 7, o velikosti 3+kk,  
Engelové Pavlíně – byt č. 9, o velikosti 1+kk,  
náhradník: Fabiánek Jiří, 
Antalovi Davidovi – byt č. 9, o velikosti 1+kk,  
náhradník: Fabiánek Jiří, 

7. prodloužení nájmu u bytů pro příjmově vymezené osoby 
Lukačejdové Czeslawě - byt č. 14, o velikosti 1+1,  
Mašlíkové Anně – byt č. 11, o velikosti 1+1,  
Vrbické Janě – byt č. 104, o velikosti 1+kk,  

8. přidělení bytu zvláštního určení – bezbariérového 
Adamcovi Antonínovi - byt č. 17, o velikosti 1+0,  

n e s c h v a l u j e  

prodloužení nájmu u bytů pro příjmově vymezené osoby 
Přibylové Kateřině - byt č. 306, o velikosti 2+kk, 
Knížové Zdeňce – byt č. 305, o velikosti 2+kk,  

a  u k l á d á  

Mgr. Pavlu Kalousovi, vedoucímu odboru školství a sociálních věcí, 
1. uzavřít dodatky k nájemní smlouvě na ubytování v jednotkách nízkého standardu 

o prodloužení nájmu se Sentivanem Vladimírem do 31. 7. 2016, Petikovou Monikou do 
31. 5. 2016 a Grundzou Pavlem do 31. 5. 2016, 

2. uzavřít nájemní smlouvy na byty zvláštního určení v Domě s pečovatelskou službou (dále 
jen DPS) s Berglovou Hanou, Kuhnovou Věrou, Šoulovou Jaroslavou, Krčilem Miloslavem 
a Linkovou Erikou, náhradníci pro všechny byty o velikosti 1+0 a 1+kk: Slavíková Květuše, 
Palm Miroslav, Moulisová Jiřina, Drahoňovský Zdeněk, Hönlingerová Josefa a Dromník 
Wolfgang, Komárkem Václavem a Komárkovou Olgou, Čadkem Petrem a Čadkovou 
Barbarou, náhradníci pro všechny byty o velikosti 1+1: Šedenka Jaroslav a Šedenková 
Helena, Sedláčková Eva a Sedláček Jiří, 

3. uzavřít nájemní smlouvy na byty zvláštního určení – bezbariérové/upravitelné s Bílým René, 
Limberským Jiřím a Strachem Martinem, 

4. uzavřít nájemní smlouvu na byt v domě s věcně usměrňovaným nájemným s Vokáčem René, 
náhradník: Fabiánek Jiří, 

5. uzavřít nájemní smlouvy na byty pro příjmově vymezené osoby s Lázokovou Monikou, 
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náhradník: Riedlová Monika, Riemerovou Janou, náhradník: Čivrná Miroslava, 
Klimperovou Evou, náhradník: Čulíková Alena a Starobovou Andreou, náhradník: Riedlová 
Monika,  

6. uzavřít nájemní smlouvy na byty startovací s Horákovou Radkou, Engelovou Pavlínou, 
náhradník: Fabiánek Jiří a Antalem Davidem, náhradník: Fabiánek Jiří,  

7. uzavřít dodatek k nájemní smlouvě o prodloužení nájmu k bytům pro příjmově vymezené 
osoby s Lukačejdovou Czeslawou do 30. 11. 2017, Mašlíkovou Annou do 30. 11. 2017 
a Vrbickou Janou do 28. 2. 2018, 

8. uzavřít nájemní smlouvu na byt zvláštního určení – bezbariérový s Adamcem Antonínem, 

9. informovat nájemnice Přibylovou Kateřinu a Knížovou Zdeňku o neprodloužení nájemní 
smlouvy na byt pro příjmově vymezené osoby 

T: 02/2016 

Úprava Statutu Řídící pracovní skupiny pro Komunitní plánování soc. služeb 
v regionu Liberec 

Stručný obsah: Ve Statutu Řídící pracovní skupiny pro Komunitní plánování sociálních služeb 
v regionu Liberec byl upraven název odboru (z důvodu změny Organizačního řádu Magistrátu 
města Liberec) a zrušena rozšířená Řídící pracovní skupina, neboť posuzování žádostí 
o finanční příspěvek (dotaci) z rozpočtu SML pro poskytovatele sociálních služeb nebudou 
nadále posuzovat členové Řídící pracovní skupiny. 

Tento bod byl stažen z programu schůze rady města. 

USNESENÍ Č. 12/2016 

Dodatek k Žádosti o neinvestiční dotaci pro program Úřadu vlády ČR Podpora 
terénní práce pro rok 2016 

Stručný obsah: Úřad vlády požaduje v případě úpravy projektu či rozpočtu zpracovat Dodatek 
k Žádosti o neinvestiční dotaci pro program Úřadu vlády ČR Podpora terénní práce pro rok 
2016. Přehled návrhů hodnotitelské komise dotačního řízení programu byl na webových 
stránkách Úřadu vlády zveřejněn 17. 12. 2015. Statutární město Liberec žádalo o dotaci poprvé 
a před zveřejněním návrhu nebylo možné terénní pracovníky zaměstnat. Úprava projektu tedy 
spočívá ve zkrácení doby projektu a tomu odpovídajícím změnám v rozpočtu – požadovaná výše 
podpory z Úřadu vlády ČR nyní činí 187.709,- Kč, spoluúčast žadatele (SML) se snižuje na 
81.125,- Kč. 

Rada města po projednání 

s c h v a l u j e  

Dodatek k Žádosti o neinvestiční dotaci na program Úřadu vlády ČR Podpora terénní práce pro 
rok 2016, včetně zkrácení doby projektu a tomu odpovídajícím změnám v rozpočtu, 
tj. požadovanou výši dotace z Úřadu vlády ČR ve výši 187.709,- Kč a spoluúčast žadatele (SML) 
ve výši 81.125,- Kč 

a  u k l á d á  
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Mgr. Pavlu Kalousovi, vedoucímu odboru školství a sociálních věcí, zajistit podpis Dodatku 
k Žádosti o neinvestiční dotaci na program Úřadu vlády ČR Podpora terénní práce pro rok 2016 
primátorem města a doručit žádost ve stanoveném termínu na Úřad vlády ČR 

T: 25. 1. 2016 (termín pro zaslání Dodatku na Úřad vlády ČR) 

USNESENÍ Č. 35/2016 

Protokol o kontrole p. o. Mateřská škola "Sedmikráska", Liberec 

Stručný obsah: Výsledek kontroly je bez zjištění nedostatků, a tudíž nebyla stanovena nápravná 
opatření. Provedenou kontrolou nebylo zjištěno nehospodárné nakládání s příspěvkem 
zřizovatele ani závažná zjištění ve smyslu ustanovení § 22 odst. 6 ZFK. 

Rada města po projednání 

s c h v a l u j e  

protokol č.15/2015 z kontroly hospodaření organizace Mateřská škola „Sedmikráska“, Liberec, 
Vzdušná 509/20, příspěvková organizace, Liberec 1, se zaměřením na účelnost, efektivnost 
a hospodárnost využití neinvestičního příspěvku, kontrola dodržování zřizovací listiny za období 
roků 2013 a 2014, dle přílohy 

USNESENÍ Č. 36/2016 

Protokol o kontrole p. o. Divadlo F. X. Šaldy Liberec 

Stručný obsah: Výsledkem kontroly je zjištění nedostatků v oblasti řídící kontroly, naplňování 
jednotlivých ustanovení ZFK. Při uzavírání Dohod o odpovědnosti nebylo zcela postupováno 
v souladu se zákoníkem práce. Při uzavření smlouvy na pronájem nebytových prostor na dobu 
delší než 1 rok nebyla dodržena ZL, nebyl předložen souhlas zřizovatele. K uvedeným 
nedostatkům přijala ředitelka organizace opatření k nápravě, která jsou přílohou tohoto 
protokolu. Provedenou kontrolou nebylo zjištěno nehospodárné nakládání s příspěvkem 
zřizovatele ani závažná zjištění ve smyslu ustanovení § 22 odst. 6 ZFK. 

Rada města po projednání 

s c h v a l u j e  

protokol č. 13/2015 z kontroly hospodaření organizace Divadlo F. X. Šaldy Liberec, příspěvková 
organizace, Zhořelecká 344/5, Liberec 1, se zaměřením na účelnost, efektivnost a hospodárnost 
využití neinvestičního příspěvku, kontrola dodržování zřizovací listiny za období roků 2013 
a 2014, včetně návrhu na opatření s termínem realizace ihned, dle přílohy 

USNESENÍ Č. 37/2016 

Plán kontrolní činnosti odboru kontroly a interního auditu na rok 2016 

Stručný obsah: Odbor předkládá radě města ke schválení návrh plánu veřejnosprávních kontrol 
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v souladu s Organizačním řádem MML a Směrnicí rady č. 4RM Kontrolní řád MML a Pravidla 
kontrolní činnosti. Plán je navržen tak, aby odpovídal požadavkům zákona č. 320/2001 Sb., 
o finanční kontrole ve veřejné správě. Kontroly zrušené v závěru roku 2015 Usnesením 
č. 835/2015 z 20. 10. 2015 jsou v návrhu plánu kontrol na rok 2016 zařazeny – ZŠ Orlí 
a ZŠ 5. května. 

Rada města po projednání 

s c h v a l u j e  

plán kontrolní činnosti odboru kontroly a interního auditu statutárního města Liberec na rok 2016, 
dle přílohy 

a  u k l á d á  

Ing. Marii Vozobulové, vedoucí odboru kontroly a interního auditu, zajistit provedení 
veřejnosprávních kontrol dle plánu a protokoly z nich předložit ke schválení radě města 

USNESENÍ Č. 38/2016 

Schválení Integrovaného plánu rozvoje území Liberec – Jablonec nad Nisou 
(IPRÚ) 

Stručný obsah: IPRÚ je strategickým dokumentem, jehož prostřednictvím má vymezené území 
šanci čerpat v ledech 2016 – 2023 z evropských fondů až 2,6 mld. Kč. Ministerstvo pro místní 
rozvoj vyhlásilo dne 26. 11. 2015 výzvu k předkládání žádostí o podporu strategií Integrovaných 
plánů rozvoje území. Žádosti lze předkládat na MMR do 28. 2. 2016. 

Rada města po projednání 

s o u h l a s í  

1. s Integrovaným plánem rozvoje území Liberec – Jablonec nad Nisou, dle přílohy č. 1 

2. se zpracováním žádosti o podporu  

3. s předložením žádosti včetně dokumentu Integrovaného plánu rozvoje území Liberec – 
Jablonec nad Nisou na Ministerstvo pro místní rozvoj do výzvy k předkládání žádostí 
o „Podporu strategií Integrovaných plánů rozvoje území (IPRÚ)“ 

a  u k l á d á  

Mgr. Janu Korytářovi, náměstkovi primátora, předložit dokument ke schválení Zastupitelstvu 
města Liberec 

T: neprodleně 

USNESENÍ Č. 39/2016 

Schválení Dodatku č. 8 ke Smlouvě o alokaci prostředků na "IPRM Liberec – 
Atraktivní a kvalitní život v Liberci" 

Stručný obsah: Uzavření Dodatku č. 8 ke Smlouvě o alokaci prostředků na "IPRM Liberec – 
Atraktivní a kvalitní život v Liberci". Dodatek zohledňuje změnu finančního plánu a rozpočtu 
IPRM z důvodu průběžných aktualizací nároků na alokaci dílčích projektů zapojených do 
implementace. Původní nárok na alokaci činil 380 980 527,2 Kč. Aktuální nárok na alokaci činí 
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360 594 316,3 Kč. 

Rada města po projednání 

s o u h l a s í  

s uzavřením Dodatku č. 8 ke Smlouvě o alokaci prostředků na "IPRM Liberec – Atraktivní 
a kvalitní život v Liberci“ dle přílohy č. 1 

a  u k l á d á  

Mgr. Janu Korytářovi, náměstkovi primátora, předložit materiál ke schválení zastupitelstvu města 

T: 28. 1. 2016 

USNESENÍ Č. 40/2016 

Schválení Dodatku č. 11 ke Smlouvě o alokaci prostředků na IPRM Liberec – 
zóna „Lidové sady“ 

Struční obsah: Uzavření Dodatku č. 11 ke Smlouvě o alokaci prostředků na IPRM Liberec – 
zóna „Lidové sady“. Dodatek zohledňuje změnu finančního plánu a rozpočtu IPRM z důvodu 
průběžných aktualizací nároků na alokaci dílčích projektů zapojených do implementace. 
Původní nárok na alokaci činil 559 414 075,86 Kč. Aktuální nárok na alokaci činí 
549 482 815 Kč. 

Rada města po projednání 

s o u h l a s í  

s uzavřením Dodatku č. 11 ke Smlouvě o alokaci prostředků na IPRM Liberec – zóna „Lidové 
sady“ dle přílohy č. 1 

a  u k l á d á  

Mgr. Janu Korytářovi, náměstkovi primátora, předložit materiál ke schválení zastupitelstvu města 

T: 28. 1. 2016 

USNESENÍ Č. 41/2016 

Návrh členství statutárního města Liberec v mezinárodní organizaci Pakt 
starostů a primátorů (Covenant of Mayors) 

Stručný obsah: Členstvím v mezinárodní organizaci „Pakt starostů a primátorů“ se statutární 
město Liberec zaváže ke snížení množství emisí v území o 20 % ve srovnání s rokem počátečního 
měření (doporučen rok 1990). Dále získá lepší přístup k finančním fondům a další podpoře 
z programů EU. Členství přinese možnost čerpat podporu finanční i metodickou při přípravě 
Akčního plánu pro udržitelnou energii. Dále město získá možnost pravidelného informování 
o akcích, novinkách a zkušenostech v oblasti udržitelného energetického rozvoje měst z celé EU. 
Členství je zdarma. 

Rada města po projednání 

s o u h l a s í  

s členstvím statutárního města Liberec v mezinárodní organizaci Pakt starostů a primátorů 
(Covenant of Mayors), sídlem Covenant of Mayors Office, 1. square de Meêus, B-1000 Bruxelles, 
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Belgie 

d o p o r u č u j e  

Zastupitelstvu města Liberec: 

1. schválit podání přihlášky k organizaci Paktu starostů a primátorů 

2. souhlasit se zněním dokumentu Paktu starostů a primátorů, dle přílohy č. 1, tj. Commitment 
of THE NEW INTEGRATED COVENANT OF MAYORS FOR CLIMATE AND 
ENERGY 

3. pověřit podpisem přihlášky a zastupováním statutárního města Liberec na všech jednáních 
organizace Covenant of Mayors a podpisem příslušných dokumentů náměstka primátora 
Mgr. Jana Korytáře 

a  u k l á d á  

Mgr. Janu Korytářovi, náměstkovi primátora, předložit návrh na přistoupení statutárního města 
Liberec k organizaci Covenant of Mayors ke schválení zastupitelstvu města 

T: 28. 1. 2016 

USNESENÍ Č. 42/2016 

Schválení projektového záměru „Revitalizace fotbalového stadionu Vesec“ – 
obnova umělého trávníku 

Stručný obsah: Schválení projektového záměru Revitalizace fotbalového stadionu Vesec 
v předpokládané výši 10,35 mil. Kč vč. DPH, vypsání zadávacího řízení na zhotovitele 
projektové dokumentace. 

Rada města po projednání 

s c h v a l u j e  

1. projektový záměr „Revitalizace fotbalového stadionu Vesec“ dle přílohy č. 1 

2. vlastníka projektu odbor strategického rozvoje a dotací 

3. vedoucího projektu Ing. Jiřího Horáka, vedoucí odboru strategického rozvoje a dotací  

4. zahájení přípravy projektu  

a  u k l á d á  

Ing. Jiřímu Horákovi, vedoucímu odboru strategického rozvoje a dotací, 
1. vypracovat Plán projektu a předložit k projednání Projektové kanceláři 

T: 01/2016 

2. zahájit ve spolupráci s odborem právním a veřejných zakázek přípravu potřebných 
dokumentů k vypsání zadávacího řízení na zhotovitele projektové dokumentace pro 
revitalizaci fotbalového stadionu Vesec v předpokládané hodnotě 250 000 Kč bez DPH 
a poté tyto dokumenty předložit ke schválení radě města 

T: 01/2016 
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USNESENÍ Č. 43/2016 

Schválení podání dotační žádosti projektu Revitalizace fotbalového stadionu 
Vesec 

Stručný obsah: Schválení podání žádosti na obnovu umělého trávníku fotbalového stadionu 
Vesec na Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy pro rok 2016 – Programové financování: 
PROGRAM 133510 „Podpora materiálně technické základny sportu“. Schválení spoluúčasti 
SML na financování akce ve výši 40 % z celkových způsobilých výdajů projektu. Předpokládaná 
výše nákladů projektu je 10,35 mil. Kč. 

Rada města po projednání 

s o u h l a s í  

1. s podáním projektové žádosti o poskytnutí dotace dle přílohy č. 1 na Ministerstvo školství, 
mládeže a tělovýchovy realizovaného v rámci Programu 133510 „Podpora materiálně 
technické základny sportu“ 

2. se spolufinancováním statutárního města Liberec na projektu ve výši 40 % z celkových 
způsobilých výdajů 

a  u k l á d á  

Mgr. Janu Korytářovi, náměstkovi primátora, předložit materiál ke schválení zastupitelstvu města 

T: 28. 1. 2016 

USNESENÍ Č. 44/2016 

ČSPHM Stráž n. N. – odmítnutí finančních požadavků firmy EDI Liberec a.s. 

Stručný obsah: Při koordinaci stavby čerpací stanice pohonných hmot Stráž nad Nisou 
stavebníka EDI Liberec, a.s. a záměru umístění nové mimoúrovňové křižovatky "Oblouková" 
napojující průmyslovou zónu Liberec sever v návrhu nového Územního plánu vyčíslil stavebník 
EDI Liberec, a.s. jednostranně, a podle našeho názoru neoprávněně, finanční požadavky jako 
kompenzaci za vícenáklady způsobené koordinací stavby a záměru. 
Vzhledem k tomu, že město nemělo jistotu, zda úprava stavby čerpací stanice a záměru nové 
křižovatky z důvodu koordinace byla bezpodmínečně nutná, zadalo nezávislé firmě zpracovat 
Expertní posouzení. Závěry posouzení prokazují, že úprava stavby čerpací stanice (posun 
směrový a výškový) a z toho plynoucí údajné zvýšení finanční náročnosti stavby nebylo 
bezpodmínečně nutné.  
Na základě závěrů Expertní posouzení je podle našeho názoru možné finanční požadavky firmy 
EDI Liberec, a.s. odmítnout. 

Rada města po projednání 

b e r e  n a  v ě d o m í  

1. rekapitulaci zásadních kroků a milníků v problematice koordinace stavby čerpací stanice 
pohonných hmot (ČSPHM) Stráž nad Nisou stavebníka EDI Liberec, a.s. a záměru umístění 
nové mimoúrovňové křižovatky (MÚK Oblouková) napojující průmyslovou zónu Liberec 
sever v návrhu nového Územního plánu 

2. závěry „Expertního posouzení vlivu záměru druhého komunikačního napojení obchodně 
průmyslové zóny Liberec sever v místě ČSPHM u silnice I/35“ (expertní posouzení) 
zpracovaného firmou DOPAS s.r.o., podle přílohy 4 

s c h v a l u j e  
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postupovat podle závěrů expertního posouzení 

a  u k l á d á  

1. Ing. Karolíně Hrbkové, náměstkyni primátora, 
a) předložit odpověď firmě EDI Liberec, a.s. na požadavek finanční kompenzace za údajné 

vícenáklady způsobené koordinací stavby ČSPHM a záměru MÚK Oblouková 

T: ihned 

b) dále jednat se zástupci firmy EDI Liberec, a.s. o vyřešení vzniklé situace, a to v duchu 
podepsaného Memoranda, bez uplatnění neoprávněných finančních požadavků vůči městu 
Liberec 

T: ihned 

2. Mgr. Janu Audymu, vedoucímu odboru právní a veřejných zakázek, ve spolupráci 
s Ing. Petrem Kolomazníkem, vedoucím odboru hlavního architekta, zpracovat návrh 
odpovědi s předložením do rady města 

T: 2. 2. 2016 

USNESENÍ Č. 45/2016 

Dětské dopravní hřiště v Liberci 

Stručný obsah: Tento materiál informuje Radu města Liberec o správě, údržbě a provozování 
dětského dopravního hřiště v Liberci v roce 2014 – 2015. 

Rada města po projednání 

b e r e  n a  v ě d o m í  

informace o realizaci investičních akcí na souboru nemovitostí dětského dopravního hřiště 
v Liberci a zprávy o provozu dětského dopravního hřiště v Liberci za rok 2014 a 2015 dle přílohy 
č. 1 a 2 

a  u k l á d á  

Bc. Davidu Novotnému, vedoucímu odboru správy veřejného majetku, Odboru investic a správy 
nemovitého majetku, majetkoprávnímu oddělení, Krajského úřadu Libereckého kraje předat 
zprávu o provozu dětského dopravního hřiště za rok 2015 a informovat o realizaci investičních 
akcí na souboru nemovitostí dětského dopravního hřiště 

T: 02/2016 

USNESENÍ Č. 46/2016 

Schválení vyhrazeného stání pro invalidy 

Stručný obsah: Předmětem tohoto materiálu je schválení vyhrazeného parkovacího místa pro 
držitele průkazů ZTP a ZTP/P sl. Veroniku Koďouskovou v Nezvalově ul., p. Alexandra Godu 
v Gagarinově ul., p. Vojtěcha Lídla v Haškově ul., pí. Máriu Seibtovou ve Vackově ul., p. Petra 
Šebelu v České ul., p. Pavla Kovandu v Halasově ul., p. Ladislava Pokorného ve Sněhurčině ul., 
Václava Teichmana na nám. Pod Branou, p. Jana Brelka v Haškově ul., pí. Evu Mičánovou 
v Konopné ul., pí. Nedku Prodanovou v ul. Slovenského národního povstání, p. Josefa 



 
 

27

Hosenseidla v ul. Letné. Veškeré žádosti splňují podmínky interního předpisu města Liberce ve 
věci zřizovaných vyhrazených parkovacích míst pro osoby ZTP/P. 

Rada města po projednání 

s c h v a l u j e  

1. zřízení vyhrazeného parkovacího stání na komunikaci ul. Nezvalovy pro držitele ZTP/P 
Veroniku Koďouskovou, , kterou zastupuje matka Andrea Koďousková,  

2. zřízení vyhrazeného parkovacího stání na komunikaci ul. Gagarinova pro držitele ZTP 
Alexandra Godu,  

3. zřízení vyhrazeného parkovacího stání na komunikaci ul. Haškova pro držitele ZTP 
Vojtěcha Lídla,  

4. zřízení vyhrazeného parkovacího stání na komunikaci ul. Vackova pro držitele ZTP 
Máriu Seibtovou,  

5. zřízení vyhrazeného parkovacího stání na komunikaci ul. Česká pro držitele ZTP 
Petra Šebelu,  

6. zřízení vyhrazeného parkovacího stání na komunikaci ul. Halasova pro držitele ZTP 
Pavla Kovandu,  

7. zřízení vyhrazeného parkovacího stání na komunikaci ul. Sněhurčina pro držitele ZTP 
Ladislava Pokorného,  

8. zřízení vyhrazeného parkovacího stání na komunikaci nám. Pod Branou pro držitele ZTP/P 
Václava Teichmana, kterého zastupuje matka Jitka Teichmanová,  

9. zřízení vyhrazeného parkovacího stání na komunikaci ul. Haškova pro držitele ZTP 
Jana Brelku,  

10. zřízení vyhrazeného parkovacího stání na komunikaci ul. Konopná pro držitele ZTP 
Evu Mičánovou,  

11. zřízení vyhrazeného parkovacího stání na komunikaci ul. Slovenského národního povstání 
pro držitele ZTP Nedku Prodanovou,  

12. zřízení vyhrazeného parkovacího stání na komunikaci ul. Letná pro držitele ZTP/P 
Josefa Hosemseidla,  

a  u k l á d á  

Bc. Davidu Novotnému, vedoucímu odboru správy veřejného majetku,  
1. vydat souhlasné stanovisko odboru správy veřejného majetku se zřízením vyhrazeného 

parkovacího stání pro držitele ZTP/P Veroniku Koďouskovou, kterou zastupuje matka 
Andrea Koďousková na komunikaci ul. Nezvalova, 

2. vydat souhlasné stanovisko odboru správy veřejného majetku se zřízením vyhrazeného 
parkovacího stání pro držitele ZTP Alexandra Godu na komunikaci ul. Gagarinova, 

3. vydat souhlasné stanovisko odboru správy veřejného majetku se zřízením vyhrazeného 
parkovacího stání pro držitele ZTP Vojtěcha Lídla na komunikaci ul. Haškova 

4. vydat souhlasné stanovisko odboru správy veřejného majetku se zřízením vyhrazeného 
parkovacího stání pro držitele ZTP Máriu Seibtovou na komunikaci ul. Vackova 

5. vydat souhlasné stanovisko odboru správy veřejného majetku se zřízením vyhrazeného 
parkovacího stání pro držitele ZTP Petru Šebelovi na komunikaci ul. Česká 

6. vydat souhlasné stanovisko odboru správy veřejného majetku se zřízením vyhrazeného 
parkovacího stání pro držitele ZTP Pavlu Kovandovi na komunikaci ul. Halasova 

7. vydat souhlasné stanovisko odboru správy veřejného majetku se zřízením vyhrazeného 
parkovacího stání pro držitele ZTP Ladislavu Pokornému na komunikaci ul. Sněhurčina 

8. vydat souhlasné stanovisko odboru správy veřejného majetku se zřízením vyhrazeného 
parkovacího stání pro držitele ZTP/P Václava Teichmana, kterého zastupuje matka 
Jitka Teichmanová, na komunikaci nám. Pod Branou  

9. vydat souhlasné stanovisko odboru správy veřejného majetku se zřízením vyhrazeného 
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parkovacího stání pro držitele ZTP Jana Brelku na komunikaci ul. Haškova 

10. vydat souhlasné stanovisko odboru správy veřejného majetku se zřízením vyhrazeného 
parkovacího stání pro držitele ZTP Evu Mičánovou na komunikaci ul. Konopná 

11. vydat souhlasné stanovisko odboru správy veřejného majetku se zřízením vyhrazeného 
parkovacího stání pro držitele ZTP Nedku Prodanovou na komunikaci ul. Slovenského 
národního povstání 

12. vydat souhlasné stanovisko odboru správy veřejného majetku se zřízením vyhrazeného 
parkovacího stání pro držitele ZTP/P Josefa Hosemseidla na komunikaci ul. Letná 

T: 02/2016 

USNESENÍ Č. 47/2016 

Žádost o bezplatné vydání parkovacích karet pro KALENDÁŘ LIBERECKA 
spol. s r.o. 

Stručné shrnutí: KALENDÁŘ LIBERECKA spol. s r.o., IČ: 28739841 žádá o bezplatné vydání 
parkovacích karet v zóně rezidentsko-abonentní 5 kusů parkovacích karet. V rámci dokumentu 
stanovujícího pravidla a podmínky pro vydávání parkovacích karet „Všeobecných podmínek 
pro vydávání parkovacích karet ve statutárním městě Liberci“ není zahrnuto bezplatné 
vydávání karet organizacím s obsahovou náplní činnosti jako je společnost KALENDÁŘ 
LIBERECKA spol. s r.o., IČ: 28739841. Z těchto důvodů odbor správy veřejného majetku 
nemůže parkovací karty vydat bez souhlasu rady města. 

Rada města po projednání 

n e s c h v a l u j e  

udělení výjimky z „Všeobecných podmínek pro vydávání parkovacích karet ve statutárním městě 
Liberci“ pro bezplatné vydání 5 kusů parkovacích karet abonentních ani servisních pro vozidla 
společnosti KALENDÁŘ LIBERECKA spol. s r.o., IČ: 28739841 v zóně rezidentsko-abonentní 
pro lokalitu Papírové náměstí 

a  u k l á d á  

Bc. Davidu Novotnému, vedoucímu odboru správy veřejného majetku, písemně informovat 
společnost KALENDÁŘ LIBERECKA spol. s r.o., IČ: 28739841 o usnesení Rady města Liberce 
ve věci žádosti o vydání bezplatných parkovacích karet 

T: 02/2016 

USNESENÍ Č. 48/2016 

Žádost o souhlas s umístěním pamětních kamenů 

Stručné shrnutí: Žádost Židovské obce v Liberci o souhlas s umístěním pamětních kamenů tzv. 
Stoplpersteien na dalších 9 míst v Liberci. Prvních 9 míst k umístění pamětních kamenů bylo již 
schváleno radou města v roce 2014. Realizace pamětních kamenů do již schválených míst dosud 
neproběhla a měla by proběhnout pravděpodobně v roce 2016 souběžně s dalšími 9 místy, která 
jsou nyní předložena radě města ke schválení. 

Rada města po projednání 



 
 

29

s c h v a l u j e  

žádost Židovské obce Liberec a vydání souhlasu s umístěním pamětních kamenů tzv. Stolpersteien 
do komunikací ve vlastnictví statutárního města Liberce dle následující specifikace: 

1. Paul Fischl – nar. 1893, bydliště: Na okruhu 15/397, Liberec – zemřel: v roce 1941 při náletu 
v Jugoslávii 

2. Gertrude Fischl – nar. 1899, bydliště: Na okruhu 15/397, Liberec zemřela v roce 1941 při 
náletu v Jugoslávii 

3. Liese Fischl – nar. 1921, bydliště: Na okruhu 15/397 zemřela: v roce 1941 při náletu 
v Jugoslávii 

4. Adele  Konigsmark – bydliště Bendlova 15, Liberec – zemřela: Osvětim říjen 1942 

5. Edith Konigsmark – bydliště Bendlova 15, Liberec, zemřela: Osvětim říjen 1942 

6. Margharete Steiner – nar. 1897, bydliště Husova 89/906, Liberec – zemřela: Malý Trostinec 

7. Alice Steiner – nar. 1921, bydliště Husova 89/906, Liberec – zemřela: Malý Trostinec 

8. Suzanne Steiner – nar. 1924, bydliště Husova 89/906, Liberec – zemřela: Malý Trostinec 

9. Peter Steiner – nar. 1926, bydliště Husova 89/906, Liberec – zemřel: Malý Trostinec 

a  u k l á d á  

Bc. Davidu Novotnému, vedoucímu odboru správy veřejného majetku města, písemně 
informovat žadatele o usnesení Rady města Liberce a vydat souhlas s umístěním pamětních 
kamenů tzv. Stolpersteien do komunikací ve vlastnictví statutárního města Liberce 

T: 02/2016 

USNESENÍ Č. 49/2016 

Dodatek č. 26 – příměstská autobusová doprava 

Stručný obsah: Tímto dodatkem se rozšiřují parametry Smlouvy pro období od 1. 1. 2016 do 
31. 12. 2016. Dopravce je povinen zajistit provozování příměstských částí linek a spojů dle 
Přílohy č. 1 v celkovém rozsahu 104 130 km. Z uvedeného počtu km bude ujeto 101 202 km, na 
které se vztahuje úhrada kompenzace stanovené dle počtu skutečně ujetých kilometrů. Smluvní 
strany se dohodly, že kompenzace za jeden takový kilometr činí 38,105 Kč. Město Liberec je dále 
na základě tohoto dodatku povinen dopravci uhradit částku ve výši 4 176 000,- Kč, a to z důvodu 
zapojení dopravce a všech jím provozovaných spojů do Integrovaného dopravního systému 
Libereckého kraje (IDOL). Celková výše částky, kterou je objednatel povinen DPMLJ na 
základě tohoto dodatku uhradit činí maximálně 8 032 302,-kč a tato částka bude městu Liberci 
uhrazena ze strany Libereckého kraje na základě samostatného smluvního vztahu. 

Rada města po projednání 

s c h v a l u j e  

uzavření Dodatku č. 26 ke Smlouvě 10/09/0149 o závazku veřejné služby a úhradě prokazatelné 
ztráty v provozu městské hromadné dopravy mezi statutárním městem Liberec a Dopravním 
podnikem měst Liberce a Jablonce nad Nisou, a.s., dle přílohy č. 1 

a  u k l á d á  

Bc. Davidu Novotnému, vedoucímu odboru správy veřejného majetku, zajistit podpis tohoto 
dodatku 

T: 02/2016 
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USNESENÍ Č. 50/2016 

SVS a.s. – nájemní smlouva na provozování kanalizačního řadu – ul. Ještědská 

Stručný obsah: RM je předkládána nájemní smlouva na provozování kanalizační řadu – 
Liberec, Horní Hanychov – ul. Ještědská. Nájemní smlouva se společností  SVS a.s. musí být 
uzavřena z důvodu, že město nemá oprávnění k provozování vodohospodářských staveb. 

Rada města po projednání 

s c h v a l u j e  

uzavření nájemní smlouvy dle přílohy č. 1 mezi statutárním městem Liberec a Severočeskou 
vodárenskou společností a.s., IČ: 49099469, se sídlem 415 50 Teplice, Přítkovská 1689 za účelem 
zajištění provozování kanalizačního řadu v ulici Ještědská 

a  u k l á d á  

Bc. Davidu Novotnému, vedoucímu odboru správy veřejného majetku, zajistit uzavření nájemní 
smlouvy se Severočeskou vodárenskou společností a.s. 

T: 02/2016 

USNESENÍ Č. 51/2016 

SVS a.s. – nájemní smlouva na provozování vodovodního a kanalizačního řadu – 
ul. Ke Sportovnímu areálu 

Stručný obsah: RM je předkládána nájemní smlouva na provozování vodovodního a kanalizační 
řadu – Liberec, Vesec – ulice Ke Sportovnímu areálu, p. p. č. 1354/3. Nájemní smlouva se 
společností SVS a.s. musí být uzavřena z důvodu, že město nemá oprávnění k provozování 
vodohospodářských staveb. 

Rada města po projednání 

s c h v a l u j e  

uzavření nájemní smlouvy dle přílohy č. 1 mezi statutárním městem Liberec a Severočeskou 
vodárenskou společností a.s., IČ: 49099469, se sídlem 415 50 Teplice, Přítkovská 1689 za účelem 
zajištění provozování vodovodního a kanalizačního řadu v ulici Ke Sportovnímu areálu, p. p. č. 
1354/3 

a  u k l á d á  

Bc. Davidu Novotnému, vedoucímu odboru správy veřejného majetku, zajistit uzavření nájemní 
smlouvy se Severočeskou vodárenskou společností a.s. 

T: 02/2016 

USNESENÍ Č. 52/2016 

Rozhodnutí předsedy ÚOHS 

Stručný obsah: Statutární město Liberec, obdrželo Rozhodnutí předsedy Úřadu pro ochranu 
hospodářské soutěže č. j.: ÚOHS-R178/2014/VZ-44917/2015/322/DRu ze dne 17. 12. 2015 za 
spáchání správního deliktu podle § 120 odst. 1 písm. a) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných 
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zakázkách, ve znění pozdějších předpisů. Ke spáchání správního deliktu mělo dojít tím, že 
Město v roce 2013 rozdělilo předmět veřejné zakázky na zajištění servisu, provozu a údržby 
veřejného osvětlení, slavnostního osvětlení a světelného signalizačního zařízení ve vlastnictví 
města a dodávky materiálů pro servis veřejného osvětlení a světelného signalizačního zařízení 
a nezadalo zakázku v příslušném druhu zadávacího řízení. Celková výše pokuty byla vyměřena 
ve výši 100.000,0 Kč. Předmětný materiál navrhuje variantní řešení možných postupů. 

Rada města po projednání 

b e r e  n a  v ě d o m í  

Rozhodnutí předsedy Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže č. j.: ÚOHS-R178/2014/VZ-
44917/2015/322/DRu ze dne 17. 12. 2015 

s c h v a l u j e  

Variantní řešení I 

1. Uhrazení pokuty ve výši 100.000,0 Kč dle Rozhodnutí předsedy Úřadu pro ochranu 
hospodářské soutěže č. j.: ÚOHS-R178/2014/VZ-44917/2015/322/DRu ze dne 17. 12. 2015 

2. Návrh sdělení předsedovi Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže ve věci rozhodnutí č. j.: 
ÚOHS-R178/2014/VZ-44917/2015/322/DRu ze dne 17. 12. 2015 uvedeném v příloze č. 1 
materiálu 

a  u k l á d á  

1. Mgr. Janu Audymu, vedoucímu odboru právního a veřejných zakázek, uhradit pokutu ve 
výši 100.000,0 Kč dle Rozhodnutí předsedy Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže č. j.: 
ÚOHS-R178/2014/VZ-44917/2015/322/DRu ze dne 17. 12. 2015 z rozpočtu odboru 
právního a veřejných zakázek 

T: neprodleně 

2. Bc. Davidu Novotnému, vedoucímu odboru správy veřejného majetku, zajistit odeslání 
sdělení předsedovi Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže ve věci rozhodnutí č. j.: ÚOHS-
R178/2014/VZ-44917/2015/322/DRu ze dne 17. 12. 2015, uvedeném v příloze č. 1 materiálu 
a to včetně podpisu primátora statutárního města Liberce 

T:02/2016 

USNESENÍ Č. 53/2016 

Sportovní areál Liberec s. r. o. – uzavření dodatku č. 12 k nájemní smlouvě 
č. 7004/06/0026 mezi statutárním městem Liberec a společností Sportovní areál 
Liberec s. r. o. 

Stručný obsah: Nájemní smlouvou číslo 7004/06/0026 ze dne 20. ledna 2006 uzavřenou mezi 
statutárním městem Liberec jako nájemcem a společností Sportovní areál Liberec s. r. o. jako 
pronajímatelem je v článku III bod A odstavec b stanoveno, že pohyblivá částka nájemného se 
upraví v závislosti na výši správních nákladů pronajímatele, roční míře inflace a pohybu 
úrokových sazeb. Stanovovat se bude každoročně dodatkem ke smlouvě. Částky nájemného 
a příplatku mimo základní kapitál byly schváleny v rámci schváleného rozpočtu pro rok 2016 
usnesením ZM číslo 318/2015 ze dne 17. 11. 2015. 

Rada města po projednání 

s c h v a l u j e  

uzavření dodatku č. 12 k nájemní smlouvě č. 7004/06/0026 mezi statutárním městem Liberec 
a společností Sportovní areál Liberec s. r. o. 
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a  u k l á d á  

Tiboru Batthyánymu, primátorovi města, uzavřít dodatek č. 12 k nájemní smlouvě č. 7004/06/0026 
mezi statutárním městem Liberec a společností Sportovní areál Liberec s. r. o. 

T: neprodleně 

USNESENÍ Č. 54/2016 

Změnové Rozhodnutí o poskytnutí dotace včetně podmínek k rozhodnutí 
o poskytnutí dotace k projektu Vybrané elektronické služby statutárního města 
Liberec a jeho organizací" (CZ.1.06/2.1.00/22.09453) 

Stručný obsah: Materiál je předkládán z důvodu vydání nového změnového „Rozhodnutí 
o poskytnutí dotace (změna)“. Na základě zrušení veřejné zakázky č. 002 došlo k vyjmutí 
aktivity Modelování v dopravě a územním plánování. Tato změna v klíčových aktivitách 
projektu, znamená, že nákup SW pro modelování v dopravě a územní plánováním včetně 
potřebného HW (počítače) nebude realizován, a proto dochází ke snížení poskytnuté dotace. 
Poskytnutá dotace je ponížena o 719 950,- Kč na částku 1.600.346,- Kč (85% způsobilých výdajů 
projektu). 

Rada města po projednání 

b e r e  n a  v ě d o m í  

Rozhodnutí o poskytnutí dotace (změna) na projekt „Vybrané elektronické služby statutárního 
města Liberec a jeho organizací“, spolufinancované z prostředků Evropského fondu pro regionální 
rozvoj, prostřednictví Integrovaného operačního programu (č. projektu: CZ.1.06/2.1.00/22.09453) 
ze dne 8. 12. 2015 uvedené v příloze č. 1. Rozhodnutí bylo vydáno Ministerstvem pro místní 
rozvoj a je vedeno pod číslem jednacím 30943/2014-91/4 

s o u h l a s í  

s Podmínkami Rozhodnutí o poskytnutí dotace číslo jednací 30943/2014-91/4 ze dne 8. 12. 2015 
dle přílohy č. 2 

a  u k l á d á  

Tiboru Batthyánymu, primátorovi města, předložit na nejbližší zasedání zastupitelstva schválení 
podmínek Rozhodnutí o poskytnutí dotace číslo jednací 30943/2014-91/4 k projektu „Vybrané 
elektronické služby statutárního města Liberec a jeho organizací“ (č. projektu: 
CZ.1.06/2.1.00/22.09453) 

T: 28. 1. 2016 
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USNESENÍ Č. 55/2016 

Petice na provoz společnosti TEMPERATIOR s.r.o., Kociánova ul., Liberec 

Stručný obsah: Petice obyvatel vyjadřující nespokojenost s důsledky provozu spol. Temperatior, 
s.r.o. v Kociánově ulici – zápach, dopravní zátěž, atd. 

Rada města po projednání 

b e r e  n a  v ě d o m í  

Hromadný podnět občanů – petici na zápach, dopravní zátěž a další projevy vyvolané provozem 
společností Temperatior, s.r.o. v Kociánově ulici 

s t a n o v u j e  

Ing. Jaroslava Rašína, vedoucího odboru životního prostředí Magistrátu města Liberec, garantem 
vyřízení petice 

a  u k l á d á  

Ing. Rašínovi, vedoucímu odboru životního prostředí, 
1. aby petici vyřídil ve spolupráci s odborem dopravy Magistrátu města Liberec, 

2. a předal část petice, která se týká parkování k prošetření Městské policii Liberec 

T: 22. 1. 2016 

USNESENÍ Č. 56/2016 

Žádost o povolení použití znaku města 

Stručný obsah: Se žádostí o povolení použití znaku města Liberec se na SML obrátil Bc. Petr 
Housar, autor připravované vědecké publikace "Klíč ke znakům měst ČR". 

Rada města po projednání 

s c h v a l u j e  

použití znaku města Bc. Petru Housarovi, v rozsahu uvedeném v příloze č. 1 

a  u k l á d á  

Petru Neuhäuserovi, vedoucímu odboru Kancelář primátora, vyrozumět žadatele o přijatém 
usnesení rady města 

T: neprodleně 

USNESENÍ Č. 57/2016 

Vyhlášení programů k předkládání žádostí o dotace z Dotačního fondu SML 
na rok 2016 

Stručný obsah: Předmětem materiálu je odsouhlasení vyhlášení programů Dotačního fondu 
SML na rok 2016 a povinných příloh vyhlášení programů. 

Rada města po projednání 

s o u h l a s í  
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1. s vyhlášením programů Dotačního fondu SML na rok 2016, dle příloh 1 až 6 důvodové 
zprávy, a to: 

1.1 Program Ekologie v rámci Ekofondu Dotačního fondu SML, s předpokládaným objemem 
finančních prostředků na rozdělení v tomto vyhlášení programu ve výši 600.000 Kč, 

1.2 Program Veřejná zeleň v rámci Ekofondu Dotačního fondu SML, s předpokládaným objemem 
finančních prostředků na rozdělení v tomto vyhlášení programu ve výši 700.000 Kč, 

1.3 Program Odpady v rámci Ekofondu Dotačního fondu SML, s předpokládaným objemem 
finančních prostředků na rozdělení v tomto vyhlášení programu ve výši 200.000 Kč, 

2.1 Program Partnerská spolupráce v rámci Fondu rozvojové spolupráce Dotačního fondu SML, 
s předpokládaným objemem finančních prostředků na rozdělení v tomto vyhlášení programu ve 
výši 300.000 Kč, 

2.2 Program Zahraniční pomoc v rámci Fondu rozvojové spolupráce Dotačního fondu SML, 
s předpokládaným objemem finančních prostředků na rozdělení v tomto vyhlášení programu ve 
výši 200.000 Kč, 

2.3 Program Podpora místních komunit v rámci Fondu rozvojové spolupráce Dotačního fondu 
SML, s předpokládaným objemem finančních prostředků na rozdělení v tomto vyhlášení programu 
ve výši 300.000 Kč, 

3.1 Program Volnočasové aktivity s jasným vzdělávacím dopadem na cílovou skupinu v rámci 
Fondu vzdělávání Dotačního fondu SML, s předpokládaným objemem finančních prostředků na 
rozdělení v tomto vyhlášení programu ve výši 400.000 Kč, 

3.2 Program Komunitní činnost přispívající rozvoji místních iniciativ v rámci Fondu vzdělávání 
Dotačního fondu SML, s předpokládaným objemem finančních prostředků na rozdělení v tomto 
vyhlášení programu ve výši 400.000 Kč, 

3.3 Program Další vzdělávání a celoživotní učení v rámci Fondu vzdělávání Dotačního fondu 
SML, s předpokládaným objemem finančních prostředků na rozdělení v tomto vyhlášení programu 
ve výši 300.000 Kč, 

3.4 Program Soutěže a školní časopisy v rámci Fondu vzdělávání Dotačního fondu SML, 
s předpokládaným objemem finančních prostředků na rozdělení v tomto vyhlášení programu ve 
výši 200.000 Kč, 

4.1 Program Prevence civilizačních chorob a podpora aktivit zdravého životního stylu v rámci 
Fondu zdraví a prevence Dotačního fondu SML, s předpokládaným objemem finančních 
prostředků na rozdělení v tomto vyhlášení programu ve výši 400.000 Kč, 

4.2 Program Primární prevence sociálně patologických jevů v rámci Fondu zdraví a prevence 
Dotačního fondu SML, s předpokládaným objemem finančních prostředků na rozdělení v tomto 
vyhlášení programu ve výši 400.000 Kč, 

4.3 Program Prevence sociálního vyloučení a podpora začleňování v rámci Fondu zdraví 
a prevence Dotačního fondu SML, s předpokládaným objemem finančních prostředků na rozdělení 
v tomto vyhlášení programu ve výši 400.000 Kč, 

4.4 Program Protidrogová politika v rámci Fondu zdraví a prevence Dotačního fondu SML, 
s předpokládaným objemem finančních prostředků na rozdělení v tomto vyhlášení programu ve 
výši 200.000 Kč, 

4.5 Program Prevence kriminality a bezpečnost silniční dopravy v rámci Fondu zdraví a prevence 
Dotačního fondu SML, s předpokládaným objemem finančních prostředků na rozdělení v tomto 
vyhlášení programu ve výši 100.000 Kč, 

5.1 Program Živá kultura v centru města v rámci Fondu kultury a cestovního ruchu Dotačního 
fondu SML, s předpokládaným objemem finančních prostředků na rozdělení v tomto vyhlášení 
programu ve výši 280.000 Kč, 

5.2 Program Kulturní projekty na území města Liberec v rámci Fondu kultury a cestovního ruchu 
Dotačního fondu SML, s předpokládaným objemem finančních prostředků na rozdělení v tomto 
vyhlášení programu ve výši 400.000 Kč, 
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5.3 Program Liberec jako turistická destinace v rámci Fondu kultury a cestovního ruchu Dotačního 
fondu SML, s předpokládaným objemem finančních prostředků na rozdělení v tomto vyhlášení 
programu ve výši 300.000 Kč, 

5.4 Program Publikace, tisky a další média v rámci Fondu kultury a cestovního ruchu Dotačního 
fondu SML, s předpokládaným objemem finančních prostředků na rozdělení v tomto vyhlášení 
programu ve výši 370.000 Kč, 

6.1 Program Pravidelná sportovní činnost dětí a mládeže v rámci Sportovního fondu Dotačního 
fondu SML, s předpokládaným objemem finančních prostředků na rozdělení v tomto vyhlášení 
programu ve výši 7.000.000 Kč, 

6.2 Program Veřejné jednorázové, náborové a propagační akce v rámci Sportovního fondu 
Dotačního fondu SML, s předpokládaným objemem finančních prostředků na rozdělení v tomto 
vyhlášení programu ve výši 1.500.000 Kč. 

2. s povinnými přílohami vyhlášení programů Dotačního fondu SML ve znění příloh 7 až 10 
důvodové zprávy. 

a  u k l á d á  

Mgr. Janu Korytářovi, náměstkovi primátora, předložit vyhlášení programů Dotačního fondu SML 
č. 1.1, 1.2, 1.3, 2.1, 2.2, 2.3, 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 4.1, 4.2, 4.3, 4.4, 4.5, 5.1, 5.2, 5.3, 5.4, 6.1 a 6.2 
k předkládání žádostí o dotace na rok 2016 se zněním povinných příloh ke schválení zastupitelstvu 
města 

Termín: 28. 1. 2016 

USNESENÍ Č. 58/2016 

Plnění usnesení rady města za měsíc listopad a prosinec roku 2015 

Stručný obsah: Radě města Liberce je průběžně předkládán přehled o plnění usnesení rady 
města, tento přehled je následně předložen na vědomí i Zastupitelstvu města Liberce a to 
formou informace. 

Rada města po projednání 

b e r e  n a  v ě d o m í  

předloženou zprávu o plnění usnesení rady města za měsíc listopad a prosinec roku 2015 

a  s o u h l a s í  

s prodloužením termínů sledování usnesení a s vypuštěním ze sledování usnesení tak, jak jsou 
navrženy v předložené zprávě 

USNESENÍ Č. 59/2016 

Hodnocení 11. řádného zasedání zastupitelstva města konaného dne 17. 12. 2015 

Rada města po projednání 

p o v ě ř u j e  

vyřízením podnětů, dotazů a připomínek z 11. řádného zasedání Zastupitelstva města Liberce, 
které se konalo dne 17. prosince 2015, náměstka primátora Tomáše Kyselu, náměstka primátora 
PhDr. Mgr. Ivana Langra, náměstka primátora Jana Korytáře, tajemníka MML Ing. Jindřicha 
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Fadrhonce a zastupitele Ing. Šulce 

USNESENÍ Č. 60/2016 

Organizační zajištění 1. zasedání zastupitelstva města konaného dne 28. ledna 
2016 

Rada města po projednání 

s c h v a l u j e  

konání 1. zasedání zastupitelstva města ve čtvrtek 28. ledna 2016 v 15.00 hodin v zasedací 
místnosti č. 11 budovy radnice s tímto pořadem jednání: 

1. Zahájení, schválení pořadu jednání 

2. Diskuse občanů 

3. Plán prevence kriminality 2016 – 2018    

4. Majetkoprávní operace – prodej pozemku  

5. Majetkoprávní operace – záměr nabytí nemovitosti od ČR-ÚZSVM – ul. Čechova   

6. Majetkoprávní operace – záměr nabytí nemovitosti od ČR-ÚZSVM – St. Pavlovice  

7. Majetkoprávní operace – záměr nabytí nemovitosti od ČR-ÚZSVM – St. Harcov  

8. Majetkoprávní operace – záměr nabytí nemovitosti od ČR-ÚZSVM – Františkov   

9. Návrh plánu kontrolní činnosti kontrolního výboru na rok 2016  

10. Změnové rozhodnutí o poskytnutí dotace včetně podmínek k rozhodnutí o poskytnutí dotace 
k projektu „Vybrané elektronické služby SML a jeho organizací“ (CZ.1.06/2.1.00/22.09453)  

11. Záměr refinancování dlouhodobého dluhu SML prostřednictvím nového směnečného 
programu dle nabídek ČS a. s. a KB a. s.  

12. Vyhlášení programů k předkládání žádostí o dotace z Dotačního fondu SML na rok 2016 

13. Schválení projektového záměru Kulturní centrum kino Varšava    

14. Schválení Integrovaného plánu rozvoje území Liberec – Jablonec nad Nisou (IPRÚ)  

15. Schválení Dodatku č. 8 ke Smlouvě o alokaci prostředků na „IPRM Liberec – Atraktivní a 
kvalitní život v Liberci“ 

16. Schválení Dodatku č. 11 ke Smlouvě o alokaci prostředků na IPRM Liberec – zóna „Lidové 
sady“ 

17. Návrh členství SML v mezinárodní organizaci Pakt starostů a primátorů (Covenant of 
Mayors) 

18. Schválení podání dotační žádosti projektu Revitalizace fotbalového stadionu Vesec 

19. Plnění usnesení zastupitelstva města IV. čtvrtletí roku 2015  

20. Vyřízení podnětů, dotazů a připomínek 10. řádného zasedání zastupitelstva města konaného 
dne 26. 11. 2015 a 11. řádného zasedání zastupitelstva města konaného dne 17. 12. 2015  

21. Informace, dotazy a podněty zastupitelů 

I. Návrh rozpočtového opatření č. 9A) – DOTACE SML na rok 2015 
II. Plnění usnesení rady města za měsíc listopad a prosinec roku 2015 

III. Obnova areálu bývalých LVT a rozvoj Technického muzea Liberec 
IV. Informace o naplňování příjmů a výdajů rozpočtu včetně aktuální zadluženosti a 

činnosti odboru ekonomiky – prosinec 2015 
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Přílohy: 

k usnesení č. 13/2016 
k usnesení č. 14/2016 
k usnesení č. 29/2016 
k usnesení č. 33/2016 
k usnesení č. 35/2016 
k usnesení č. 36/2016 
k usnesení č. 37/2016 
k usnesení č. 38/2016 
k usnesení č. 39/2016 
k usnesení č. 40/2016 

k usnesení č. 42/2016 
k usnesení č. 43/2016 
k usnesení č. 44/2016 
k usnesení č. 45/2016 
k usnesení č. 49/2016 
k usnesení č. 52/2016 
k usnesení č. 54/2016 
k usnesení č. 56/2016 
k usnesení č. 57/2016 

 

V Liberci dne 21. ledna 2016 

Mgr. Jan Korytář ,  v .  r .  Tibor Batthyány, v.  r .  
náměstek primátora primátor města 
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Příloha č. 1 

SMLOUVA O DÍLO 

                                                            č. 0060/16/0014 

uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb. (Občanský zákoník)    

v platném znění 

 
 

I. Smluvní strany 

 
Objednatel:    STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC 

            Nám. Dr. E. Beneše 1, 460 59 Liberec 1 
zastoupené:    panem Tiborem Batthyánym, primátorem města 
ve věcech smluvních:        panem Tomášem Kyselou, náměstkem primátora   
ve věcech technických: panem Jiřím Roncem  
                                          specialistou oddělení správy objektů a zařízení 
IČ:    00262978 
DIČ:    CZ00262978 
bankovní spojení:  43-4496720287/0100 
 
(dále jen „objednatel“) 
 
a 
 
Zhotovitel:               WARMNIS spol. s r.o.   

se sídlem :          Ovocná 157/2, 460 06 Liberec – Liberec 6 
zastoupené:    Ing. Jiřím Lenkvíkem, jednatelem společnosti 
ve věcech technických: p. Josefem Vagenknechtem 
IČ:    43224679 
DIČ:    CZ 43224679 
bankovní spojení:   
zapsaný v obchodním rejstříku vedeném KS v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 983 
 
(dále jen „zhotovitel“) 
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II. Předmět, účel a místo plnění díla  

 
1. Touto smlouvou se zhotovitel zavazuje k provedení díla pod názvem „Dokončení 
regulace ovládání topení a ventilace Botanické zahrady Liberec“ a objednatel se za-
vazuje k převzetí díla a zaplacení ceny za jeho provedení, a to za podmínek smluve-
ných níže. 

 
2. Předmětem plnění je měření a doplnění systému regulace skleníků v Botanické 
zahradě Liberec, Purkyňova 630/1, Liberec 1, včetně provedení všech dalších čin-
ností, které jsou s tímto spojeny a jsou uvedeny ve výkazu výměr, který tvoří přílohu 
č.1 této smlouvy. Účelem takového plnění zhotovitele (díla) je doplnění systému re-
gulace systému topení s větráním a propojení nového hardwaru a softwaru 
se stávajícím systémem regulace topení a větrání.  
 
3. Místo plnění: Botanická zahrada Liberec, Purkyňova 630/1, Liberec 1 

 
 

III. Termín plnění 

 
1) Zahájení plnění: do 7 dní od podpisu smlouvy 

  
2) Dokončení a předání plnění: 31. 5. 2016, stanovený termín je maximální, 

nepřekročitelný, bez vad a nedodělků na díle, vyplývajících z protokolu 
o předání a převzetí díla.  
 

3)  Zhotovitel se zavazuje převzít prostory za podmínek uvedených v čl. IV této 
smlouvy o dílo do tří (3) pracovních dnů od písemné výzvy objednatele, 
a nejpozději do tří (3) dnů od převzetí prostor zahájit plnění této smlouvy. 
 

4) Lhůta pro dokončení díla počíná běžet dnem protokolárního předání prostor 
zhotoviteli (dále jen „lhůta“). Za okamžik splnění se považuje den protokolár-
ního předání díla bez vad a nedodělků objednateli.   

 
 

IV. Areál montážních prací, montážní deník 
 

1) Objednatel po uzavření této smlouvy písemně vyzve zhotovitele k převzetí prosto-
rů určených pro dodávku díla (dále jen „prostory“). Zhotovitel prohlašuje a podpi-
sem této smlouvy stvrzuje, že je obeznámen s místem a okolní situací prostoru, pře-
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devším se specifickými požadavky na provoz areálu. Náklady na zřízení prostor, 
jeho provoz, údržbu a likvidaci po dokončení akce jsou součástí ceny díla.  
Předáním prostor se rozumí protokolární předání prostorů, kde budou montážní prá-
ce probíhat a pro její zázemí. 
2) O předání prostor objednatelem a jeho převzetí zhotovitelem bude sepsán písem-
ný protokol podepsaný oběma smluvními stranami, popř. pověřenými osobami 
smluvních stran. Současně bude údaj o datu předání prostor zapsán v montážním 
deníku. Zhotovitel není oprávněn odmítnout převzetí bezdůvodně nebo pro důvody 
nebránící zahájení akce, jinak platí, že prostory byly předány v den označený ve vý-
zvě objednatele.   
3) Dodávku energií a přístup do areálu, jeho údržbu a bezpečný provoz zajistí na své 
náklady zhotovitel, který hradí veškeré poplatky vzniklé či související se spotřebou 
všech energií po dobu provádění akce, dále veškeré poplatky, náhrady škod či sank-
ce vzniklé či vyměřené v souvislosti s akcí, její existencí a vlivem na okolí. 
4) Zhotovitel umožní přístup do prostor akce všem svým zaměstnancům, subdoda-
vatelům, osobě vykonávající autorský, a nebo technický dozor akce a koordinátora 
BOZP (je-li určen),zástupcům a poradcům objednatele a jiným osobám oprávně-
ným vstupovat do prostor dle právních předpisů. Ve vztahu k těmto osobám zho-
tovitel odpovídá za bezpečný přístup a pohyb v těchto prostorech. Zhotovitel umož-
ní přístup do prostor osobě provádějící fotodokumentaci a videozáznamy o prů-
běhu provádění akce, tuto osobu vybaví potřebnými ochrannými prostředky a od-
povídá za její bezpečný pohyb v prostoru. 
5) Mimo prostor nesmí zhotovitel odkládat, skladovat či ponechávat jakýkoliv materi-
ál, ani nesmí mimo hranice prostor činností na akci neoprávněně zasahovat 
do nemovitostí sousedících s areálem.  
6) Zhotovitel je oprávněn umístit do areálu zařízení o velikosti přiměřené prostorám 
a povaze akce.  
7) Při provádění akce nesmí zhotovitel postupovat tak, aby došlo k ohrožení nebo 
ke škodě na životním prostředí a pokud dojde stavební činností k zásahu do životní-
ho prostředí imisemi, hlukem, znečištěním atd. je zhotovitel povinen neprodleně od-
stranit závadný stav, přijmout opatření ke snížení účinků a současně je povinen hra-
dit škody, které v souvislosti se montážní činností  na jednotlivých složkách životního 
prostředí vznikly.  
8) Do pěti (5) pracovních dnů po předání a převzetí prostor na základě oboustranně 
podepsaného předávacího protokolu je zhotovitel povinen prostory vyklidit, vyčistit 
a uvést prostor (popř. zasažené okolí prostor) do náležitého stavu, tj. zejména odkli-
dit veškeré zbytky, odstranit provizorní přípojky energií. O vyklizení prostor bude 
stranami podepsáno potvrzení.  
9) Zhotovitel je povinen vést o provádění díla počínaje dnem převzetí prostor řádný, 
úplný a průkazný montážní deník (dále jen „montážní deník“) a provádět v něm zá-
znamy v rozsahu a o obsahu, jak vyplývá z platných právních předpisů, tj. zejména 
zaznamenávat všechny skutečnosti rozhodné pro plnění smlouvy, zejména údaje 
o časovém postupu prací, o jakosti díla a zdůvodněných odchylkách prováděných 
prací, údaje o počtu pracovníků, počasí, o denní teplotě, o subdodavatelích a jejich 
činnostech, o dopravovaném materiálu a odvozech materiálu z prostor, odchylky od 
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vydaných veřejnoprávních rozhodnutí, jakož další údaje mající význam z hlediska 
budoucí kvality a vlastností prostoru apod.  
Montážní deník musí být veden přímo na staveništi a právo provádět v něm záznamy 
mají zhotovitel, objednatel a jím pověřená osoba vykonávající technický dozor, osoba 
vykonávající dozor nad BOZP jakož i osoby s právem vstupovat do prostor 
za účelem kontroly dodržování právních předpisů při provádění akce.  
10) Při dokončení akce zhotovitel spolu s jejím předáním odevzdá objednateli originál 
kompletního stavebního/montážního deníku. 
11) Výkon TDI nesmí provádět zhotovitel, ani osoba s ním propojená – to však nepla-
tí, pokud technický dozor provádí sám objednatel. 
 
 

V. Cena za dílo 

 
1) Cena za dílo byla sjednána dohodou smluvních stran na základě nabídky zho-

tovitele ze dne 20. 10. 2015 podané v rámci výzvy pro dokončení akce 
„Dokončení regulace ovládání topení a ventilace Botanické zahrady Libe-
rec“ 

  
 Účastníky dohodnutá cena díla činí:  

Celková cena díla bez DPH               342.651,- Kč                     

DPH 21%                                              71.957,- Kč                               
-------------------------------------------------------------------- 

 

Celková cena díla včetně DPH      414.607,71 Kč                             

 
 

 2) Celková cena za dílo uvedená výše bez DPH (dále jen ”celková cena”) je smluv-
ními stranami sjednána jako cena za celý předmět plnění vymezený v čl. II. 
smlouvy a jako cena nejvýše přípustná, platná po celou dobu realizace díla, a to  
v případě  prodloužení lhůty dokončení plnění z důvodu na straně objednatele. 

 3) Celková cena zahrnuje veškeré náklady zhotovitele nezbytné k řádnému, úplnému  
a kvalitnímu provedení díla včetně všech rizik a vlivů během provádění díla. 
Celková cena zahrnuje předpokládaný vývoj cen ve stavebnictví včetně 
předpokládaného vývoje kurzů české měny k zahraničním měnám až do doby 
dokončení a předání  akce. Celková cena zahrnuje zejména náklady na zřízení, 
provoz a odstranění zařízení prostor, náklady na bezpečnostní opatření, náklady 
na dodávku elektřiny, vodné, stočné, odvoz a likvidaci odpadů, skládkovné, 
pomocné lešení, náklady na používání strojů a služeb až do předání a převzetí 
dokončené akce, náklady na zhotovování, výrobu, obstarání, přepravu věcí, 
zařízení, materiálů, dodávek, náklady na pojištění předmětu akce a odpovědnosti 
za škody, bankovní garance, daně, cla, poplatky. 
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 4)Objednatel je oprávněn odečíst z celkové ceny díla částku skutečně 
neprovedených prací zhotovitelem ve výši položek uvedených v nabídkovém 
rozpočtu zhotovitele, který je nedílnou součástí této smlouvy jako její příloha č. 1. 
Zhotovitel zaručuje úplnost rozpočtu.  Stejně bude postupováno, pokud v průběhu 
provádění akce dojde k dílčím změnám technologií nebo k záměně materiálů (o 
nižší kvalitě a cenové kategorii) předem projednaných a odsouhlasených 
objednatelem. 

5) Celková ceny nesmí být měněna v souvislosti s inflací české měny, hodnotou 
kursu české měny vůči zahraničním měnám či jinými faktory s vlivem na měnový 
kurs, stabilitou měny nebo cla. Celková cena s DPH může být měněna pouze 
v souvislosti se změnou DPH. 
 
 

VI. Platební podmínky 

 
1) Dohodnutá cena bude ze strany objednatele uhrazena na základě zhotovitelem 

vystavené celkové faktury s 30-ti denní splatností od data jejího prokazatelného 
předání objednateli.  

 
2) Podkladem pro vystavení faktury bude soupis provedených prací nebo dodávek, 

oboustranně odsouhlasený a podepsaný osobami oprávněnými za strany jednat 
nebo k tomu stranami pověřenými vyhotovený nejméně ve 2 stejnopisech, urče-
ných pro objednatele. Kopie podepsaného a vzájemně odsouhlaseného soupisu 
skutečně provedených prací nebo dodávek pověřenými pracovníky smluvních 
stran bude tvořit přílohu a součást příslušného daňového dokladu a dále pak fo-
todokumentace na CD, zachycující průběh akce. 

 
3) Veškeré účetní doklady musejí obsahovat náležitosti daňového dokladu dle záko-

na č.  235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění. V případě, že 
účetní doklady nebudou mít odpovídající náležitosti nebo pokud jejich přílohou 
nebude účastníky podepsaný soupis provedených prací, je objednatel oprávněn 
zaslat jeve lhůtě splatnosti zpět zhotoviteli k doplnění, aniž se tak dostane do 
prodlení se splatností; lhůta splatnosti počíná běžet znovu od opětovného zaslání 
náležitě doplněných či opravených dokladů 

 
4) Zhotovitel prohlašuje, že prověřil skutečnosti rozhodné pro určení výše ceny pl-

nění. 
 

5) Tato smlouva nepřipouští překročení sjednané celkové ceny ani jakékoliv poža-
davky zhotovitele na úhradu vícenákladů oproti sjednané celkové ceně.  

 
6) Zhotovitel má právo fakturovat cenu díla maximálně do výše 90% celkové ceny 

díla bez DPH, zbývající částka 10% celkové ceny díla bez DPH (tzv. pozastávka) 
bude zhotovitelem vystavena za splnění následujících podmínek:  

 po  předání  díla objednateli bez vad a nedodělků dle  zápisu o předání 
a převzetí díla;  
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 nebo dojde-li k převzetí díla objednatelem s vadami a nedodělky, pak po 
odstranění všech vad a nedodělků uvedených v protokole o předání 
a převzetí díla. O odstranění vad a nedodělků  z přejímky bude vyhotoven 
oboustranně podepsaný zápis či potvrzení. 

 
 

VII. Smluvní pokuty 

 
1) Zhotovitel uhradí objednateli smluvní pokutu ve výši 5 000,- Kč za každý 

započatý den prodlení s termínem dokončení a předání celého díla bez 
omezení její celkové výše.   

2) Zhotovitel uhradí objednateli smluvní pokutu ve výši  10 000,- Kč za každou 
vadu a započatý den v případě prodlení s dohodnutým termínem na 
odstranění vad nebo nedodělků vyplývajících z předávacího protokolu. 

3) Zhotovitel uhradí objednateli smluvní pokutu ve výši 5 000,- Kč za každou vadu 
a započatý den v případě prodlení s termínem pro nástup na odstranění vad 
v záruce.  

4) Zhotovitel uhradí objednateli smluvní pokutu ve výši 5 000,- Kč za každou vadu 
a započatý den v případě prodlení s dohodnutým termínem na odstranění 
vad v záruce. 

5) V případě nedodržení kvalitativních parametrů prací a použitých materiálů má 
objednatel právo účtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 10.000,- Kč za každý 
jednotlivý případ. 

6) V případě opoždění objednatele s úhradou daňového dokladu má zhotovitel 
právo požadovat smluvní pokutu max. ve výši 0,05 % z nezaplacené částky 
za každý den prodlení. Objednatel není v prodlení s plněním své povinnosti platit 
cenu díla, pokud je zhotovitel v prodlení s plněním kterékoliv své povinnosti dle 
této smlouvy.  

7) Zaplacením smluvní pokuty není zhotovitel zbaven povinnosti příp. závady od-
stranit nebo použít materiál v odpovídající kvalitě.   

8) Zaplacením smluvních pokut nezaniká právo objednatele na náhradu škody. 
9) Účastníci jsou oprávněni požadovat náhradu škody způsobené porušením po-

vinnosti, na kterou se vztahuje smluvní pokuta, a domáhat se náhrady škody 
nehledě na částku uhrazené smluvní pokuty. Právo kterékoliv smluvní strany 
na náhradu škody vzniklé v souvislosti s porušením této smlouvy může být 
uplatněno samostatně. 

10) Právo stran na zaplacení smluvní pokuty nebo na náhradu škody, které už exis-
tuje v době odstoupení od této smlouvy, není odstoupením dotčeno. 

11) Objednatel si vyhrazuje právo na úhradu smluvní pokuty formou zápočtu 
ke kterékoliv splatné pohledávce zhotovitele vůči objednateli. 

12)  Označil-li objednatel v reklamaci, že se jedná o vadu, která brání řádnému uží-
vání díla, případně hrozí nebezpečí škody velkého rozsahu (havárie), sjednávají 
obě smluvní strany smluvní pokuty v dvojnásobné výši.  

 
 

VIII. Odpovědnost za škody a pojištění 
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1. Zhotovitel na sebe přejímá zodpovědnost za škody způsobené všemi osobami 
a subjekty (včetně subdodavatelů) podílejícími se na provádění předmětného 
díla, a to po celou dobu realizace, tzn. do převzetí díla objednatelem bez vad a 
nedodělků, stejně tak za škody způsobené svou činností objednateli nebo třetí 
osobě na zdraví nebo majetku, tzn., že v případě jakéhokoliv narušení či 
poškození majetku (např. vjezdů, plotů, objektů, prostranství, inženýrských sítí) 
nebo poškození zdraví osob je zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu tuto 
škodu odstranit a není-li to možné, tak finančně uhradit.  

 
2. Za tímto účelem má zhotovitel uzavřenu pojistnou smlouvu platnou po celou 

dobu realizace akce na pojištění škod způsobených při výkonu činnosti třetí 
osobě a na škody vzniklé z jakékoliv příčiny na prováděné stavbě včetně 
materiálů určených k zabudování do díla a včetně zařízení prostor, a to v plné 
výši dohodnuté ceny díla.  

3. Zhotovitel je povinen předložit objednavateli pojistnou smlouvu odpovědnosti 
za škodu dle požadavků v této smlouvě uvedených, a to do 15 dnů od uzavření 
této smlouvy o dílo, v originálu nebo úředně ověřené kopii. Pokud zhotovitel tuto 
svoji povinnost nesplní, je objednatel oprávněn od této smlouvy o dílo odstoupit 
nebo sjednat vlastní pojistnou smlouvu s tím, že veškeré náklady a platby s tím 
spojené budou odečteny z ceny díla. 

 
4. Zhotovitel se před zahájením provádění díla seznámil se všemi podklady a 

souvisejícími dokumenty nezbytnými k provedení díla, s faktickou místní situací, 
jakož i zejména situací na trhu a výhledem budoucího vývoje a s ohledem na 
zejména takto získané informace a na poslední poznatky a stav vědeckého 
zkoumání považuje dílo dle této smlouvy (včetně všech příloh a dokumentů 
souvisejících s dílem) a za podmínek v nich stanovených za řádně a včas 
proveditelné. Zhotovitel takto výslovně prohlašuje, že neshledal chybu v 
zadávací dokumentaci, která by mohla být příčinou případné vady díla.    

 
5. Zhotovitel nese riziko změny okolností ve smyslu ustanovení § 1765 

občanského zákoníku.  
   
 

 
IX. Prodloužení lhůty plnění 

 

Zhotovitel je povinen dílo dokončit a předat ve lhůtě uvedené ve smlouvě (v souladu 
s požadavky objednatele, uvedenými v zadávací dokumentaci, se kterou se 
zhotovitel před podpisem této smlouvy důkladně seznámil). Prodloužení lhůty plnění 
může požadovat pouze v případech, pokud plnění smlouvy je zpožděno nebo bude 
zpožděno z kterékoli z následujících příčin:  

o neplnění závazků ze smlouvy na straně objednatele  
o pozastavení prací z důvodů na straně objednatele (které nejsou 

důsledkem neplnění závazku zhotovitele) 
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o v důsledku vyšší moci 
 

 

 

 

X. Záruky 

  

1. Dílo má vady, jestliže provedení díla neodpovídá výsledku určenému v této 
smlouvě.  Za vady se považuje také dílo, které není způsobilé plně sloužit 
k účelu smluvenému v této smlouvě.  

 

2. Zhotovitel je povinen provést veškeré práce související s realizací díla 
v souladu s příslušnými právními předpisy a normami a v souladu 
s kvalitativními i kvantitativními požadavky objednatele uvedenými 
v zadávací dokumentaci. 

 

3. Zhotovitel poskytuje objednateli smluvní záruku za jakost celého dílo v délce 
36 měsíců ode dne protokolárního předání díla objednateli bez vad a 
nedodělků. 

4. Pro odstraňování vad zjištěných při předání a převzetí díla, je nástup 
k odstranění těchto vad nejpozději do 3 dnů ode dne předání a převzetí díla a 
odstranění těchto vad nejpozději do 10 dnů ode dne nástupu k odstranění 
vad a nedodělků, pokud nebude s ohledem na charakter vady se zástupcem 
objednatele dohodnuta lhůta delší.  

5. Pro odstraňování vad v záruce, je nástup k odstranění záruční vady 
nejpozději do 3 dnů ode dne jejího prokazatelného oznámení (např. z 
předávacího protokolu, dopisem, faxem, elektronickou poštou) a odstranění 
těchto vad nejpozději do 15 dnů od jejich oznámení, pokud nebude s ohledem 
na charakter vady se zástupcem objednatele dohodnuta lhůta delší. 

 

 
 

XI. Předání a převzetí díla 

 
1) Předání a převzetí díla provede zástupce objednatele a zhotovitele, nebo osoba 

k tomu oprávněná.  
2) Objednatel souhlasí s předáním a převzetím jednotlivých částí díla, ihned po jejich 

ukončení. 
3) Objednatel souhlasí s předáním a převzetím díla i před uplynutím smluvního ter-

mínu. 
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4) O předání a převzetí díla pořídí zhotovitel s objednatelem zápis o předání a pře-
vzetí díla (dále jen „předávací protokol“). 

5) Objednatel souhlasí s převzetím díla, které vykazuje drobné vady a nedodělky ne-
bránící v užívání díla. V takovém případě se tyto vady a nedodělky uvedou do 
předávacího protokolu. Jsou-li vadou nebo nedodělkem zednické práce, pak se 
přímo do předávacího protokolu uvede lhůta k jejich odstranění, nejdéle však do 
15 dnů od podpisu předávacího protokolu apod. 

6) Všechny vady a nedodělky uvedené v předávacím protokolu je zhotovitel povinen 
odstranit bezplatně ve sjednané lhůtě. 

7) Dílo bude splněno protokolárním předáním a převzetím, případně odstraněním 
poslední drobné vady nebo nedodělku uvedené v předávacím protokole. Součas-
ně budou předány veškeré doklady, potřebné pro uvedení díla do trvalého užívá-
ní, zejména projektová dokumentace skutečného provedení díla, revize, certifiká-
ty, atesty a zápisy o provedených zkouškách. 

8). Objednatel se zavazuje dohodnutým způsobem spolupůsobit a zhotovitelem řád-
ně a včas dokončené dílo bez vad převzít a zaplatit sjednanou cenu.  

     Pokud je to nezbytné k řádnému provedení díla, je zhotovitel oprávněn vyžadovat 
součinnost objednatele. V takovém případě je zhotovitel povinen o součinnost po-
žádat předem a poskytnout k tomu objednateli přiměřenou lhůtu. Pokud objednatel 
oznámí zhotoviteli, že poskytnutá lhůta není přiměřená a zároveň oznámí lhůtu ke 
splnění požadované součinnosti, je pro smluvní strany závazná takto objednate-
lem určená lhůta. Zhotovitel je povinen žádat o součinnost objednatele písemně; 
pouze v urgentních případech, kdy je nezbytná okamžitá reakce objednatele, je 
zhotovitel oprávněn požádat kontaktní osoby objednatele o součinnost ústně, tele-
fonicky či emailem a v písemné podobě tuto žádost zaslat dodatečně.  

 
 

XII. Právo na odstoupení od smlouvy 

 
Objednatel má právo na odstoupení od smlouvy o dílo v případě prodlení zhotovitele 
s termíny dohodnutými ve smlouvě o dílo o více jak 15 dní a v případech, které 
předvídají právní předpisy, jimiž se řídí uzavřená smlouva. 

 
Objednatel nepřipouští možnost odstoupení od smlouvy o dílo ze strany zhotovitele 
s výjimkou případů, které předvídají právní předpisy, jimiž se řídí uzavřená smlouva. 

 

 

XIII. Ostatní ujednání 

 
1) Pokud není ve smlouvě uvedeno jinak, řídí se smluvní strany příslušnými ustano-

veními občanského zákoníku. 

Příloha usnesení č. 29/2016



 13 

2) Obě smluvní strany prohlašují, že tato smlouva odpovídá jejich pravé vůli a že 
souhlasí s celým jejím zněním a na důkaz toho smlouvu vlastnoručně podepisují. 

3) Tato smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech, z nichž každá ze smluvních 
stran obdrží po dvou vyhotoveních. 

4)  Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu obou smluvních stran. 
5) Smluvní strany souhlasí, že tato smlouva bude zveřejněna na webových stránkách 

Statutárního města Liberec (www.liberec.cz), s výjimkou osobních údajů fyzických 
osob uvedených v této smlouvě. 

6)  Smlouvy lze měnit či doplňovat pouze formou písemných číslovaných dodatků. 
7) Uzavření této smlouvy bylo schváleno na 19. schůzi rady města Liberec konané 
dne 3. 11. 2015 usnesením č. 874/2015 a unesením č. RM ze dne 19. 1. 2016 

 

 

XIV. Přílohy smlouvy 

 

Přílohu smlouvy o dílo tvoří:  
 

1. Dílčí cenová nabídka včetně položkového rozpočtu 
 
 
 
 
 
 
 

V Liberci dne ……………………………… 
 
 
       Za objednatele:            Za zhotovitele: 
 
 
 
 
 
 
…………………………….                     ……………………………… 
       Tomáš Kysela                                                     Ing. Jiří Lenkvík 
  náměstek primátora          jednatel společnosti 

Příloha usnesení č. 29/2016
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Důvodová zpráva: 
 

Stručný obsah: Rada města Liberec schválila usnesením č. 880/2015 ze dne 3.11.2015 
vzorové nájemní smlouvy. V praxi se nyní ukazuje potřeba blíže upravit pravidla pro 
předávání bytů zpět SML při skončení nájmu, zejm. pak v případě výměn bytů.  Navr-
hovaná úprava spočívá v zakotvení sedmidenní lhůty od skončení nájmu pro předání 
bytu zpět pronajímateli.   

 

Navrhovaná úprava vzorových smluv se týká postupu při předávání bytů v případě skončení 
nájmu. Při skončení nájmu je dle aktuální úpravy nájemce povinen předat vyklizený a vyma-
lovaný byt nejpozději ke dni skončení nájmu. Po diskuzi s odborem majetkové správy, který 
fyzicky zajišťuje přebírání a předávání bytů, vyplynuly určité problémy ohledně termínu „ke 
dni skončení nájmu“ a jeví se jako vhodnější ponechat pro předání bytů určitou krátkou lhůtu, 
aniž by byl nájemce „sankcionován“ povinností hradit SML, jakožto pronajímateli, náhradu 
nájmu za tuto dobu. Důvodem jsou především problémy se stěhováním nájemníků, a to zejm. 
při výměnách městských bytů, kdy ukončení nájmu jednoho bytu je bezprostředně následová-
no zahájením nájmu nového bytu (a s tím související povinnost hradit nový nájem), dále ome-
zená kapacita pracovníků odboru majetkové správy, kteří nejsou vždy schopni časově převzít 
větší množství bytů v jednom termínu, popř. další individuální situace.  V případě, že nájemce 
předá byt v uvedené lhůtě 7 dnů ode dne skončení nájmu, nebude po něm SML požadovat 
zaplacení náhrady za užívání bytu po skončení nájmu. Avšak v případě, že nájemce předá byt 
po této lhůtě (bez zavinění pronajímatele), může SML požadovat zaplacení náhrady za užívá-
ní bytu, a to již od prvního dne následujícího po dni skončení nájmu.  

 

Z uvedených důvodů se navrhuje následující úprava vzorových nájemních smluv: 

 

1. V čl. IV. Práva a povinnosti nájemce a pronajímatele se ruší odst. 4.14. 
2. V čl. V. Zánik nájmu bytu se nově přidávají odstavce 5.7. – 5.9., které zní: 

 
5.7.Nájemce je povinen odevzdat byt pronajímateli nejpozději do 7 (sedmi) dnů od skončení 

nájmu. Nepředá-li nájemce byt pronajímateli v uvedené lhůtě, má pronajímatel právo 
požadovat po nájemci náhradu ve výši ujednaného nájemného, a to ode dne následujícího 
po dni, ke kterému nájem skončil, až do dne, kdy nájemce byt pronajímateli skutečně 
předá.  

 
5.8.Nájemce je povinen odevzdat pronajímateli byt vyklizený a vymalovaný, se vším 

vybavením a zařízením ve stavu, v jakém jej převzal, tj. ve stavu odpovídajícímu 
předávacímu protokolu, s přihlédnutím k obvyklému opotřebení. V případě nesplnění této 
povinnosti je nájemce povinen uhradit pronajímateli náklady na uvedení bytu do tohoto 
stavu. O předání bytu včetně příslušenství sepíší smluvní strany předávací protokol. 
 

5.9. Nájemce je během 30 ti dnů přede dnem skončení nájmu povinen strpět a umožnit 
prohlídku bytu dalším zájemcům o nájem bytu za účasti pronajímatele. Nájemce však 
nesmí být prováděním prohlídky nadměrně obtěžován. 

 
Z výše uvedených důvodů doporučuje odbor školství a sociálních věcí radě města schválit 
navrhovanou úpravu vzorových nájemních smluv. 
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P O V Ě Ř E N Í   č. 15/2015 

 
k provedení kontroly hospodaření organizace Mateřská škola „Sedmikráska“, Liberec, 
Vzdušná 509/20, příspěvková organizace, Liberec 1, se zaměřením na účelnost, efektiv-
nost a hospodárnost využití neinvestičního příspěvku, kontrola dodržování zřizovací 
li stiny za období roků 2013 a 2014. 

 

 

Ve smyslu zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých 
zákonů, v platném znění, zákona č. 255/2012 Sb., o kontrole, v platném znění, zákona 
č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění a v souladu s plánem kontrolní činnosti odboru 
kontroly a interního auditu na rok 2015, schváleným Radou města Liberec dne 20.1.2015 
Usnesením č. 69/2015, nařizuji provedení kontroly hospodaření organizace Mateřská škola 
„Sedmikráska“, Liberec, Vzdušná 509/20, příspěvková organizace, Liberec 1, se zaměřením 
na účelnost, efektivnost a hospodárnost využití neinvestičního příspěvku, kontrola dodržování 
zřizovací listiny za období roků 2013 a 2014 a zavedení a účinnost řídící kontroly.  

 

 

Vedoucí kontrolní skupiny: Jaroslava Pešková, referent odboru kontroly a interního auditu 

 

Členky kontrolní skupiny: Ing. Eva Horníčková, referent odboru kontroly a interního auditu 

Ing. Marie Vozobulová, vedoucí odboru kontroly a interního 
auditu 

 

 

 

 

Kontrola bude provedena v měsíci říjnu roku 2015. 

 

 

Liberec 23. září 2015 

 

        Tibor Batthyány 

                primátor statutárního města Liberec 
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P R O G R A M 

 
kontroly hospodaření organizace Mateřská škola „Sedmikráska“, Liberec, Vzdušná 
509/20, příspěvková organizace, Liberec 1, se zaměřením na účelnost, efektivnost 
a hospodárnost využití neinvestičního příspěvku, kontrola dodržování zřizovací listiny 
za období roků 2013 a 2014. 

 

 

Cíl kontrolní akce: Kontrola dodržování zřizovací listiny. 

   Kontrola účelného a hospodárného využití příspěvku. 

 

 

Objekt kontroly: Mateřská škola „Sedmikráska“, Liberec, Vzdušná 509/20, příspěvková 
organizace, Liberec 1. 

 

 

Kontrole podrobit: 1) Kontrola dodržování zřizovací listiny. 

 2) Kontrola dodržování metodiky ke zřizovacím listinám. 

 3) Kontrola hospodaření se zaměřením na účelnost, efektivnost 
a hospodárnost využití neinvestičního příspěvku. 

 

 

 

Kontrolní akce bude provedena v měsíci říjnu roku 2015. 

 

 

Liberec 23. září 2015 

 

 

 

 

 

 

     Ing. Marie Vozobulová 

           vedoucí odboru kontroly a interního auditu 
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P r o t o k o l    č. 15/2015 

 

o výsledku veřejnosprávní kontroly vykonané na místě ve smyslu ustanovení § 9 zákona 
č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů ve znění 
pozdějších předpisů a s odkazem na postupy uvedené v příslušných ustanoveních zákona 
č. 255/2012 Sb., zákon o kontrole (dále jen „kontrolní řád“). 

 

 

I. Kontrolní orgán 

Zaměstnanci odboru kontroly a interního auditu statutárního města Liberec. 

 

 

Složení kontrolní skupiny: 

Vedoucí: Jaroslava Pešková, referent odboru kontroly a interního auditu 

Členka: Ing. Eva Horníčková, referent odboru kontroly a interního auditu 

 

 

II . Kontrolovaná osoba 

Identifikace: Mateřská škola „Sedmikráska“, Liberec, Vzdušná 509/20, příspěvková or-
ganizace, Liberec 1 (dále jen „organizace“), IČO 72741864. 

Ředitelka organizace Ilona Soukupová byla jmenována do funkce s účinností od 1.1.2008, 
od 1.8.2013 byla do funkce potvrzena na období 6 let. Ředitelka nemá jmenovaného zástupce. 
Zástup řeší operativně, dle konkrétní potřeby.  

Zřizovací listina ze dne 11.11.2009, včetně příloh s vymezením majetku předaného organizaci 
k hospodaření. 

Aktuální kapacita mateřské školy 50 dětí byla naplněna na 100 %. Evidenční přepočtený po-
čet pedagogických pracovníků činil 4 a nepedagogických 2,5. 

 

 

II I. Zahájení kontroly 

Kontrola na místě byla zahájena dne 5.10.2015 v 9.00 hodin předáním pověření ředitelce or-
ganizace a pokračovala dne 6.10.2015 a tentýž den byla na místě ukončena. 

Přítomni: Ilona Soukupová, Renata Mrázková (provozní jídelny MŠ), Ing. Eva Horníčková, 
Jaroslava Pešková. 

 

 

V návaznosti na plán kontrolní činnosti odboru kontroly a interního auditu schválený Usnese-
ním č. 69/2015 Rady města Liberec ze dne 20.1.2015 bylo v souladu s ustanovením § 5 odst. 
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2a) kontrolního řádu předáno ředitelce organizace Pověření ke kontrole č. 15/2015 podepsané 
Tiborem Batthyánym primátorem statutárního města Liberec. 

 

 

IV . Předmět kontroly 

Kontrola hospodaření s veřejnými prostředky, kontrola nastavení a účinnosti vnitřního kon-
trolního systému na vybraném vzorku operací jako následná, průběžná a předběžná veřej-
nosprávní kontrola. 

 

 

V. Kontrolované období 

Roky 2013 a 2014 a aktuální rok 2015. 

 

 

VI. Poslední kontrolní úkon 

Poslední kontrolní úkon byl proveden dne 30.10.2015. Ředitelkou organizace byla podána 
informace ohledně Dohod o odpovědnosti. 

 

 

VI I. Kontrolní zjišt ění 

 

1) Při výkonu kontroly bylo postupováno zejména podle těchto zákonů: 

– č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů, 
v platném znění (dále jen „ZFK“), 

– č. 416/2004 Sb., Vyhláška, kterou se provádí zákon č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole 
ve veřejné správě a o změně některých zákonů, v platném znění (dále jen „vyhláška č. 416“), 

– č. 563/1991 Sb., o účetnictví, v platném znění (dále jen „ZoÚ“), 

– č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění (dále jen „ZO“), 

– č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v platném znění (dále jen 
„M RP“), 

– č. 262/2006 Sb., zákoník práce, v platném znění (dále jen „zákoník práce“), 

– č. 410/2009 Sb., Vyhláška, kterou se provádí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., 
o účetnictví, v platném znění (dále jen „vyhláška č. 410“), 

– vyhláška č. 270/2010 Sb., o inventarizaci majetku a závazků, v platném znění (dále jen „vy-
hláška o inventarizaci“), 

– České účetní standardy pro některé vybrané účetní jednotky, které vedou účetnictví podle 
vyhlášky č. 410/2009 Sb., v platném znění (dále jen „účetní standardy“), 

– č. 114/2002 Sb., Vyhláška o fondu kulturních a sociálních potřeb, v platném znění (dále jen 
„vyhláška FKSP“), 
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– a dále také dle Zřizovací listiny (dále jen „ZL“) a vnitřních řídících směrnic. 

 

 

Mezi podklady ke kontrole byly předloženy tyto vnitřní řídící normy: 

1) Organizační řád 

2) Vedení účetnictví 

3) Oběh účetních dokladů  

4) Vnitřní organizační směrnice a směrnice pro evidenci majetku  

5) Směrnice k inventarizaci majetku a závazků 

6) Vnitřní organizační směrnice pro provádění doplňkové činnosti  

7) Vnitřní kontrolní (a řídící) systém 

 

Doporučení: 

Organizaci bylo doporučeno zapracovat do vnitřních řídících norem nakládání s platební kar-
tou. 

 

 

2) Vnit řní řídící a kontrolní systém a jeho účinnost: 

a) Plnění nápravných opatření z minulé kontroly (§ 18 a 19 ZFK) 

Minulá kontrola byla provedena jako následná a nebyly zjištěny nedostatky.  

 

 

b) Zavedení vnitřního kontrolního systému a jeho účinnost (§ 25 – 27 ZFK) 

Směrnice Vnitřní kontrolní (a řídící) systém byla vypracovaná v souladu s jednotlivými usta-
noveními ZFK a vyhláškou č. 416. Součástí směrnice bylo pověření pro zaměstnance vyko-
návající funkci příkazce operace (PO) – zástup, správce rozpočtu/hlavní účetní (SR/HÚ), 
SR/HÚ – zástup, včetně podpisových vzorů. 

Organizace prováděla za kontrolované období předběžnou řídící kontrolu jak veřejných pří-
jmů, tak veřejných výdajů. Byl doložen písemný záznam, tzv. „košilka“. 

 

Ředitelka organizace předložila za roky 2013 a 2014 písemné záznamy o provedení průběžné 
a následné kontroly.  

 

 

c) Provedení předběžné a průběžné veřejnosprávní kontroly na aktuálním vzorku operací 
na místě kontroly (§ 11 ZFK) 
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Organizace předložila na rok 2015 písemný záznam o provedení předběžné řídící kontroly 
před vznikem závazku na očekávané výdaje vyplývající z uzavřených smluvních vztahů, popř. 
výdaje pravidelně se opakující. 

 

Zjištění:  

Nebyly zjištěny nedostatky.  

 

 

3) Rozpočet, příspěvky na činnost, závazné ukazatele: 

a) Příspěvky od SML (v Kč) 

rok 2013 

neinvestiční příspěvky zřízeným PO    250.764,- 

příspěvek na energie      286.465,- 

příspěvek na odpisy             864,- 

finanční vypořádání minulých let             20,- 

 

rok 2014 

neinvestiční příspěvky zřízeným PO – provoz  193.349,- 

neinvestiční příspěvky zřízeným PO – energie  156.080,- 

neinvestiční příspěvky zřízeným PO – odpisy         864,- 

 

 

b) Ostatní příspěvky 

Organizaci nebyly za roky 2013 a 2014 poskytnuty.  

 

 

c) Informace o dotacích z prostředků EU 

Za kontrolované období roků 2013 a 2014 nečerpala organizace prostředky EU. V době kon-
troly čerpání prostředků ředitelka organizace neplánovala.  

 

 

d) Závazné ukazatele a jejich plnění 

Závazným ukazatelem stanoveným na kontrolované období roků 2013 a 2014 byl příspěvek 
na energie. V roce 2013 vykázala organizace úsporu energie ve výši Kč 70.632,26. V roce 
2014 vykázala organizace úsporu energie ve výši Kč 20.177,-. 

 

Zjištění:  
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Nebyly zjištěny nedostatky.  

 

 

4) Účetní závěrka, pohledávky, rozpočtová kázeň, ZL: 

a) Účetní závěrka 

Organizace má uzavřenou Smlouvu o vedení účetnictví ze dne 15.12.2009 s Ing. Veronikou 
Klozovou Ekvita, Liberec. 

 

Účetní závěrka za roky 2013 a 2014 byla zaslána na Krajský soud v Ústí nad Labem 
a založena do Sbírky listin. 

 

V roce 2013 neevidovala organizace žádné pohledávky.  

 

V roce 2014 vykázala organizace na účtu 315 – Jiné pohledávky z hlavní činnosti pohledávku 
ve výši Kč 1.068,- za školné a přeplatek dodavateli služeb. V následujícím roce byly obě po-
hledávky uhrazeny. 

 

Zjištění: 

Nebyly zjištěny nedostatky.  

 

 

b) Inventarizace majetku 

Organizace předložila na oba kontrolované roky Příkaz k provedení inventarizace, Plán inven-
tarizací, Jmenování dílčí inventarizační komise, Záznam o školení členů DIK, Zápis 
z instruktáže členů inventarizační komise, Prohlášení odpovědné osoby, Inventarizační zprávu 
o průběhu a výsledku inventarizace ke dni 31.12. příslušného roku. Stavy jednotlivých majet-
kových účtů vykázaných v Rozvaze souhlasily s předloženou inventarizací. Při pořizování a 
vyřazování majetku bylo postupováno v souladu se ZL a metodikou k ní. 

 

Za roky 2013 a 2014 byla provedena dokladová inventarizace veškerých používaných účtů. 

 

Podrozvahová evidence byla vedena. 

 

Zjištění: 

Nebyly zjištěny nedostatky. 

 

 

c) Výsledek hospodaření a jeho rozdělení 
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Za rok 2013 vykázala organizace z hlavní i doplňkové činnosti hospodářský výsledek ve výši 
Kč 0,-. Úspora za energie byla ve výši Kč 70.632,26, úspora příspěvku na provoz činila 
Kč 1.323,16. Zřizovatel schválil odvod ve výši Kč 71.955,42 na účet zřizovatele.  

Za rok 2014 vykázala organizace z hlavní i doplňkové činnosti hospodářský výsledek ve výši 
Kč 0,-. Úspora za energie byla ve výši Kč 20.177,-, úspora příspěvku na provoz činila 
Kč 322,42. Zřizovatel schválil odvod ve výši Kč 20.499,42 na účet zřizovatele.  

 

Zjištění: 

Nebyly zjištěny nedostatky.  

  

d) Fondové hospodaření 

stav účtu v Kč       k 31.12.2013  k 31.12.2014 

411 – Fond odměn                129,-            129,- 

413 – Rezervní fond tvořený ze zlepš. výsl. hospodař.        1.378,78                    1.378,78 

414 – Rezervní fond z ostatních titulů             692,87            692,87 

Celkem                         2.200,65         2.200,65 

241 – Běžný účet                    346.181,95     306.831,92 

 

Vykázané stavy jednotlivých účtů fondů k 31.12.2013 a k 31.12.2014 byly kryty finančními 
prostředky na účtu organizace.  

 

 

e) Dodržování ZL a metodiky k ní  

Na roky 2013 a 2014 byl předložen plán oprav a odpisový plán. 

 

 

Organizace předložila na kontrolované období Pojistnou smlouvu č. 560 90 11 586 uzavřenou 
s Kooperativou pojišťovnou, a. s., agentura Liberec dne 9.12.2002, s účinností od 1.1.2003. 
Cennosti byly pojištěny do výše Kč 10.000,- v souladu se stanoveným pokladním limitem. 

 

 

Za kontrolované období roků 2013 a 2014 nepřijala organizace žádné dary.  

 

 

Organizace prováděla za roky 2013 a 2014 v objektu školy revize. Byla předložena např.: 
Zpráva o kontrole hasicích přístrojů, Zpráva o provedení kontroly – čištění spalinové cesty, 
Zpráva o kontrole plynového zařízení, Protokol o provedené kontrole provozuschopnosti po-
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žárně bezpečnostního zařízení, Protokol o odborné technické kontrole zabudovaného 
a přenosného tělovýchovného nářadí. 

 

Zjištění: 

V oblasti dodržování ZL a metodiky k ní nebyly zjištěny nedostatky.  

 

 

5) Finanční operace:  

a) Hotovostní operace 

Ke kontrole byla předložena pokladní kniha, která byla vedena jednou číselnou řadou. Limit 
pokladní hotovosti byl stanoven ve výši Kč 10.000,- v souladu s uzavřenou pojistnou 
smlouvou. V případě překročení pokladního limitu byl doložen písemný souhlas ředitelky. 
Namátkovou kontrolou příjmových a výdajových pokladních dokladů nebylo zjištěno nehos-
podárné nakládání s finančními prostředky. Podpisy na jednotlivých pokladních dokladech 
odpovídaly ZFK, předloženým podpisovým vzorům a směrnici Vnitřní kontrolní (a řídící) 
systém. Inventarizace pokladní hotovosti byla provedena ke dni 31.12. příslušného kontrolo-
vaného roku. 

Za kontrolované období roků 2013 a 2014 nebyly uskutečněny pracovní cesty, organizace 
vykazovala na účtu 512 – Cestovné ve výši Kč 0,-. 

 

Zjištění: 

Nebyly zjištěny nedostatky.  

 

Za kontrolované období roků 2013 a 2014 neuzavírala organizace se zaměstnanci Dohody 
o odpovědnosti.  

 

 

b) Bankovní operace  

Ke kontrole byla předložena kniha přijatých faktur za roky 2013 a 2014. Namátkovou kontro-
lou přijatých faktur nebylo zjištěno nehospodárné použití finančních prostředků. Úhrada jed-
notlivých faktur byla namátkově odsouhlasena na bankovní výpisy z účtu organizace. Řídící 
kontrolu před a po vzniku závazku prováděl PO a SR/HÚ, který byl do funkce jmenován ředi-
telkou organizace, v souladu se ZFK. 

 

Zjištění: 

Nebyly zjištěny nedostatky.  

 

 

Organizace nepředložila za roky 2013 a 2014 vydané faktury, neboť neprováděla doplňkovou 
činnost. 
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6) Doplňková činnost: 

a) Organizaci předložila Vnitřní organizační směrnici pro provádění doplňkové činnosti. Do-
plňková činnost za oba kontrolované roky nebyla prováděna.  

 

 

b) Bytové prostory 

Organizace převzala na základě „Předávacího protokolu o předání bytové jednotky – školnic-
ký byt“ ze dne 20.12.2007 bytovou jednotku nacházející se v objektu školy. Od doby předání 
nebyl byt obsazen nájemníkem. Dle sdělení ředitelky je v nevyhovujícím stavu k bydlení a 
v současné době zvažuje po dohodě se zřizovatelem jiné využití. Ve výkaznictví organizace 
nebyly vykázány náklady ani výnosy z bytového prostoru. 

 

Zjišt ění: 

Nebyly zjištěny nedostatky.  
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VIII. Záv ěr 

Kontrolovanému subjektu byly vráceny všechny vyžádané originální účetní doklady a ostatní 
dokumenty.  

 

Při provedené kontrole nebylo zjištěno porušení rozpočtové kázně ve smyslu ustanovení § 28 
odst. 7 MRP. 

 

Provedenou kontrolou nebylo zjištěno nehospodárné nakládání s příspěvkem od zřizovatele.  

 

V kontrolovaném období nebyla identifikována ostatní finanční rizika.  

 

Organizace nepřijala v kontrolovaném období dotace od jiných poskytovatelů ani z fondů EU. 

 

Jednotlivá ustanovení ZFK, vyhlášky č. 416 a vlastní směrnice Vnitřní kontrolní (a řídící) 
systém jsou v organizaci zcela aplikována.  

 

Závažná zjištění ve smyslu ustanovení § 22 odst. 6 ZFK nebyla zjištěna.  

 

 
IX . Uložení nápravných opatření 
 
Vzhledem k výsledku kontroly nebyla uložena žádná nápravná opatření. 

 

 

X. Poučení o námitkách 

V souladu se zněním ustanovení § 10 odst. 1d) a § 13 kontrolního řádu je kontrolovaná osoba 
oprávněna podat písemné a odůvodněné námitky proti kontrolním zjištěním uvedeným 
v protokolu o kontrole a to ve lhůtě do 15 dnů ode dne podpisu tohoto protokolu kontrolova-
nou osobou. 
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XI. Datum vyhotovení protokolu a podpisy  

Tento protokol byl vyhotoven dne 5.11.2015, tj. šestý den od posledního kontrolního úkonu – 
viz bod VI. protokolu. 

 

Podpisy: 

 

Kontrolovaná osoba:               ………………..  …………………………………. 

     datum   Ilona Soukupová 

 

Kontrolní orgán: 

 

Vedoucí kontrolního orgánu:     …………………………………. 

        Ing. Marie Vozobulová 

 

Vedoucí kontrolní skupiny:     …………………………………. 

        Jaroslava Pešková 

 ukončen pracovní poměr 

Členka kontrolní skupiny:     …………………………………. 

        Ing. Eva Horníčková 

 

 

 

Primátor statutárního města Liberec:    …………………………………. 

        Tibor Batthyány 

 

Tajemník Magistrátu města Liberec:    …………………………………. 

        Ing. Jindřich Fadrhonc 

 

Náměstek pro  školství, kulturu, sociální 

věci a cestovní ruch:      …………………………………. 

        PhDr. Ivan Langr 

 

Vedoucí odboru školství  

a sociálních věcí:      …………………………………. 

        Mgr. Pavel Kalous 
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P O V Ě Ř E N Í   č. 13/2015 

 
k provedení kontroly hospodaření organizace Divadlo F. X. Šaldy Liberec, příspěvková 
organizace, Zhořelecká 344/5, Liberec 1, se zaměřením na účelnost, efektivnost 
a hospodárnost využití neinvestičního příspěvku, kontrola dodržování zřizovací listiny 
za období roků 2013 a 2014. 

  
Ve smyslu zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých 
zákonů, v platném znění, zákona č. 255/2012 Sb., o kontrole, v platném znění, zákona 
č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění a v souladu s plánem kontrolní činnosti odboru 
kontroly a interního auditu na rok 2015, schváleným Radou města Liberec dne 20.1.2015, 
Usnesením č. 69/2015, nařizuji provedení kontroly hospodaření organizace Divadlo F. X. 
Šaldy Liberec, příspěvková organizace, Zhořelecká 344/5, Liberec 1, se zaměřením na účel-
nost, efektivnost a hospodárnost využití neinvestičního příspěvku, kontrola dodržování zřizo-
vací listiny za období roků 2013 a 2014 a zavedení a účinnost řídicí kontroly. 

 

Vedoucí kontrolní skupiny:  Petra Raisová, referent odboru kontroly a interního auditu 

 
Členky kontrolní skupiny: Ing. Eva Horníčková, referent odboru kontroly a interního auditu 

Jaroslava Pešková, referent odboru kontroly a interního auditu 
Ing. Marie Vozobulová, vedoucí odboru kontroly a interního 
auditu 

 
 
 

Kontrola bude provedena v měsíci září roku 2015. 

 

 

 

 

Liberec 14. srpna 2015 

 

 

 

 

Tibor Batthyány 

   primátor statutárního města Liberec 
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P R O G R A M 

 

kontroly hospodaření organizace Divadlo F. X. Šaldy Liberec, příspěvková organizace, 
Zhořelecká 344/5, Liberec 1, se zaměřením na účelnost, efektivnost a hospodárnost vyu-
žití neinvestičního příspěvku, kontrola dodržování zřizovací listiny za období roků 2013 
a 2014. 

 

 

Cíl kontrolní akce: Kontrola dodržování zřizovací listiny. 

   Kontrola účelného a hospodárného využití příspěvku. 

 

 

Objekt kontroly: Divadlo F. X. Šaldy Liberec, příspěvková organizace, Zhořelecká 
344/5, Liberec 1. 

 

Kontrole podrobit: 1)   Kontrola dodržování zřizovací listiny. 

2) Kontrola hospodaření se zaměřením na účelnost, efektivnost 
a hospodárnost využití neinvestičního příspěvku. 

 

 

 

 

Kontrolní akce bude provedena v měsíci září roku 2015. 

 

 

 

 

 

Liberec 14. srpna 2015 

 

 

 

       Ing. Marie Vozobulová 

            vedoucí odboru kontroly a interního auditu 
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P r o t o k o l   č. 13/2015 

 
o výsledku veřejnosprávní kontroly vykonané na místě ve smyslu ustanovení § 9 zákona 
č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů ve znění 
pozdějších předpisů a s odkazem na postupy uvedené v příslušných ustanoveních zákona 
č. 255/2012 Sb., zákon o kontrole (dále jen „kontrolní řád“). 
 
 
I. Kontrolní orgán 
Zaměstnanci odboru kontroly a interního auditu statutárního města Liberec. 
 
Složení kontrolní skupiny: 
Vedoucí: Jaroslava Pešková, referent odboru kontroly a interního auditu 
Členka: Ing. Eva Horníčková, referent odboru kontroly a interního auditu 
Členka: Ing. Marie Vozobulová, vedoucí odboru kontroly a interního auditu 
 
 
II. Kontrolovaná osoba 
Identifikace: Divadlo F. X. Šaldy Liberec, příspěvková organizace, Zhořelecká 344/5, 
Li berec 1 (dále jen „organizace“), IČO 00083143. 
S účinností od 1.9.2009 byl do funkce ředitele organizace jmenován MgA. Martin Otava. Sta-
tutární zástupkyní pro ekonomické věci byla pověřena s účinností od 1.6.2011 Ing. Jarmila 
Levko, ekonomická náměstkyně. Dne 1.9.2014 byla do funkce ředitelky jmenovaná Ing. Jar-
mila Levko, která s účinností od 1.11.2014 pověřila statutární zástupkyní Ing. Luisu Kreme-
rovou, ekonomickou náměstkyni. 
Zřizovací listina ze dne 1.11.2009, včetně příloh s vymezením majetku, předaného organizaci 
k hospodaření. 
V roce 2013 byl evidenční přepočtený počet zaměstnanců 216,4, v roce 2014 činil 211,65. 
 
 
I I I. Zahájení kontroly 
Kontrola na místě byla zahájena dne 9.9.2015 v 9.00 hodin předáním pověření ke kontrole 
ředitelce organizace a dále pokračovala na místě dne 10.9.2015, 14.9. – 15.9.2015 a tentýž 
den byla na místě ukončena.  
Přítomni: Ing. Jarmila Levko, Ing. Luisa Kremerová, Ing. Marie Vozobulová, Ing. Eva Hor-
níčková, Jaroslava Pešková. 
 
V návaznosti na plán kontrolní činnosti odboru kontroly a interního auditu schválený Usnese-
ním č. 69/2015 Rady města Liberec ze dne 20.1.2015 bylo v souladu s ustanovením § 5 odst. 
2a) kontrolního řádu předáno ředitelce organizace Pověření ke kontrole č. 13/2015 podepsané 
Tiborem Batthyánym primátorem statutárního města Liberec. 
 
 
IV . Předmět kontroly 
Kontrola hospodaření s veřejnými prostředky, kontrola nastavení a účinnosti vnitřního kon-
trolního systému na vybraném vzorku operací jako následná, průběžná a předběžná veřej-
nosprávní kontrola. 
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V. Kontrolované období 
Roky 2013 a 2014 a aktuální rok 2015. 
 
 
VI. Poslední kontrolní úkon 
Poslední kontrolní úkon byl proveden dne 15.10.2015. Organizace doložila podklady 
k pohledávkám a k pokladně.  
 
 
VI I. Kontrolní zjišt ění 
 
1) Při výkonu kontroly bylo postupováno zejména podle těchto zákonů: 
– č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů, 
v platném znění (dále jen „ZFK“), 
– č. 416/2004 Sb., Vyhláška, kterou se provádí zákon č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole 
ve veřejné správě a o změně některých zákonů, v platném znění (dále jen „vyhláška č. 416“), 
– č. 563/1991 Sb., o účetnictví, v platném znění (dále jen „ZoÚ“), 
– č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění (dále jen „ZO“), 
– č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v platném znění (dále jen 
„M RP“), 
– č. 262/2006 Sb., zákoník práce, v platném znění (dále jen „zákoník práce“), 
– č. 410/2009 Sb., Vyhláška, kterou se provádí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., 
o účetnictví, v platném znění (dále jen „vyhláška č. 410“), 
– vyhláška č. 270/2010 Sb., o inventarizaci majetku a závazků, v platném znění (dále jen „vy-
hláška o inventarizaci“), 
– České účetní standardy pro některé vybrané účetní jednotky, které vedou účetnictví podle 
vyhlášky č. 410/2009 Sb., v platném znění (dále jen „účetní standardy“), 
– č. 114/2002 Sb., Vyhláška o fondu kulturních a sociálních potřeb, v platném znění (dále jen 
„vyhláška FKSP“), 
– a dále také dle Zřizovací listiny (dále jen „ZL“) a vnitřních řídících směrnic. 
 
 
Mezi podklady ke kontrole byly předloženy tyto vnitřní řídící normy: 
1) Organizační řád 
2) Směrnice o oběhu účetních dokladů  
3) Systém zpracování účetnictví 
4) Směrnice o zásadách časového rozlišení nákladů a výnosů 
5) Zásady pro tvorbu dohadných položek 
6) Směrnice o hospodaření s fondy 
7) Směrnice pro hospodaření s majetkem  
8) Směrnice k zajištění inventarizace majetku a závazků 
9) Směrnice pro doplňkovou činnost a pro klíčování nákladů a výnosů při realizaci DČ 
10) Vnitřní kontrolní a (řídící) systém. 
 
Zjištění:  
Součástí směrnice Vnitřní kontrolní (a řídící) systém byla „košilka“ k přijaté faktuře, na které 
bylo nesprávně uvedeno: „Písemný záznam o průběžné řídící kontrole po vzniku závazku“. 
Ve Směrnici pro hospodaření s majetkem čl. 2.3 Operativní evidence není popisována katego-
rie majetku, ale nesprávně je uvedeno nakládání s majetkem v organizaci.  
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Ve Směrnici pro doplňkovou činnost a pro klíčování nákladů a výnosů při realizaci DČ neby-
ly jednotlivé činnosti uvedeny tak, jak byly povoleny ve ZL. 
Zjištění byla projednána s ředitelkou organizace na místě.  
 
 
2) Vnit řní řídící a kontrolní systém a jeho účinnost: 
a) Plnění nápravných opatření z minulé kontroly (§ 18 a 19 ZFK) 
Při minulé kontrole byly zjištěny nedostatky a byla uložena nápravná opatření: 
1) Při správě bytové jednotky dodržovat také vyhlášku č. 372/2001. 
2) Dodržovat směrnici rady města č. 9/201 Inventarizace majetku a závazků Statutárního měs-
ta Liberec a vnitřní směrnici organizace Inventarizace.  
3) Při správě veřejných příjmů a výdajů dodržovat ustanovení §§ 12, 13, 14 vyhlášky č. 416. 
4) Dodržovat § 254 zákoníku práce při uzavírání Dohod o odpovědnosti k ochraně hodnot 
svěřených zaměstnanci k vyúčtování. 
5) Dořešit rozdílnou výši zůstatku Běžného účtu ke dni 31.12.2011 s Komerční bankou. 
 
Zjištění: 
Nápravné opatření dle bodu 1, 2 a 5 bylo splněno. 
Nápravné opatření dle bodu 3 a 4 nebylo splněno. 
 
 
b) Zavedení vnitřního kontrolního systému a jeho účinnost (§ 25 – 27 ZFK) 
Směrnice Vnitřní kontrolní (a řídící) systém byla vypracovaná v souladu s jednotlivými usta-
noveními ZFK a vyhláškou č. 416. Součástí směrnice bylo Pověření pro zaměstnance vyko-
návající funkci příkazce operace (PO) – zástup, správce rozpočtu/hlavní účetní (SR/HÚ), 
SR/HÚ – zástup, hromadné Pověření zaměstnanců k provádění průběžné řídící kontroly 
u účetních operací a podpisové vzory. 
Organizace neprováděla za kontrolované období předběžnou řídící kontrolu veřejných příjmů 
a výdajů zcela v souladu se ZFK. U pokladních operací nebylo doloženo provádění předběžné 
řídící kontroly veřejných příjmů a výdajů po vzniku nároku/závazku v souladu se ZFK. Pod-
pisy uvedené na jednotlivých pokladních dokladech byly prováděny pouze z hlediska ZoÚ.  
Součástí přijatých faktur byl „Písemný záznam o průběžné řídící kontrole po vzniku závaz-
ku“, tzv. „košilka“. Nesprávně bylo uvedeno, že se jedná o průběžnou místo předběžnou řídící 
kontrolu po vzniku závazku. Řídící kontrolu před vznikem závazku prováděl pouze PO. Kon-
trola SR/HÚ nebyla doložena. Ke konci roku 2014 došlo k nápravě a košilka obsahovala nále-
žitosti dle ZFK. 
V několika případech za kontrolované období nebylo na košilce uvedeno datum provedení 
řídící kontroly příslušným zaměstnancem nebo byla kontrola před vznikem závazku provede-
na po uskutečnění výdaje.  
Nebyl doložen písemný záznam o provedení předběžné řídící kontroly po vzniku nároku.  
 
Organizace předložila za oba kontrolované roky písemné záznamy o provedení průběžné 
a následné kontroly. V několika případech byla průběžná kontrola zaměněna s kontrolou ná-
slednou – kontrola zaúčtovaných dokladů. 
 
Doporučení: 
S organizací byly na místě projednány postupy, kterými budou dodrženy požadavky ZoÚ i 
ZFK. Obě vedoucí pracovnice přislíbily okamžitou nápravu.  
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c) Provedení předběžné a průběžné veřejnosprávní kontroly na aktuálním vzorku operací 
na místě kontroly (§ 11 ZFK) 
Organizace předložila objednávku ze dne 9.9.2015 na očekávaný výdaj – nákup mikroportů, 
na které nebyl doložen písemný záznam o provedení předběžné řídící kontroly před vznikem 
závazku PO a SR/HÚ. 
 
Zjištění k bodu č. 2) Vnitřní řídící a kontrolní systém a jeho účinnost: 
1) Řídící kontrola dle ZFK není prováděna – viz objednávka. Nebyl prokázán záznam 
o provedení předběžné řídící kontroly před vznikem závazku.  
2) Organizace neprováděla zcela v souladu se ZFK kontrolu veřejných příjmů a výdajů 
po vzniku nároku/závazku – viz vydané faktury, bod č. 5 Finanční operace.  
3) Průběžná řídící kontrola byla v několika případech zaměněna s následnou kontrolou.  
4) Organizace nesplnila ani nápravná opatření z minulé kontroly týkající se řídící kontroly.  
 
Nedostatek: 
Nebylo dodrženo ustanovení §§ 12, 13 14 vyhl. č. 416. 
 
Veškerá zjištění byla projednána s ředitelkou organizace i s ekonomickou náměstkyní tak, aby 
správně nastavily funkce podle ZFK pro aplikaci softwarového nástroje. 
 
 
3) Rozpočet, příspěvky na činnost, závazné ukazatele: 
a) Příspěvky od SML (v Kč) 
rok 2013 
neinvestiční příspěvky zřízeným PO     65.000.000,- 
příspěvek na odpisy         2.275.072,- 
pojistná událost              34.948,- 
 
rok 2014 
neinvestiční příspěvky zřízeným PO  - provoz   68.331.600,- 
neinvestiční příspěvky zřízeným PO – odpisy     2.246.000,- 
 
 
b) Ostatní příspěvky 
rok 2013 
dotace KÚLK – příspěvek na divadelní činnost     3.100.000,- 
dotace MK ČR – příspěvek na divadelní činnost     3.607.000,- 
 
rok 2014 
dotace KÚLK – příspěvek na činnost       1.200.000,- 
dotace MK ČR – Legenda o Kateřině         450.000,- 
dotace MK ČR – divadelní činnost       5.450.000,- 
 
 
c) Informace o dotacích z prostředků EU 
Organizace čerpala v roce 2013 finanční prostředky EU z Euroregionu Nisa na vydání „Bro-
žury k 130. výročí otevření Divadla F.X.Šaldy“. Celkové náklady 17.589,51 euro, spolufinan-
cování 15 % hrazeno z rozpočtu organizace, doba udržitelnosti nebyla stanovena. V době kon-
troly organizace čerpání prostředků z EU neplánovala.  
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Dotace poskytnutých prostředků z EU je uvedena pouze orientačně. Čerpání prostředků neby-
lo předmětem kontroly. Kontrolu provádí poskytovatel dotace.  
 
 
d) Závazné ukazatele a jejich plnění 
Na kontrolované období roků 2013 a 2014 nebyl organizaci stanoven závazný ukazatel. 
 
 
4) Účetní závěrka, pohledávky, rozpočtová kázeň, ZL: 
a) Účetní závěrka 
Účetní závěrka za roky 2013 a 2014 byla zaslána na Krajský soud v Ústí nad Labem a založe-
na do Sbírky listin. 
 
 
Za rok 2013 vykázala organizace na účtu 311 – Odběratelé pohledávku ve výši Kč 
724.585,80. Na účtu 315 – Jiné pohledávky z hlavní činnosti byla vykázána pohledávka ve 
výši Kč 17.195,-. 
 
Za rok 2014 vykázala organizace na účtu 311 – Odběratelé pohledávku ve výši Kč 611.038,-. 
Na účtu 315 – Jiné pohledávky z hlavní činnosti byla vykázána pohledávka ve výši Kč 
492.200,27. 
 
Organizace uzavřela dne 20.5.1999 Příkazní smlouvu o poskytování právních služeb 
s Advokátní kanceláří Mucha § Chyba, v. o. s. advokátů, Liberec. Veškeré podklady 
k pohledávkám neuhrazeným v termínu splatnosti jsou předávány k vymáhání uvedené advo-
kátní kanceláři.  V době kontroly byly podklady k pohledávkám po splatnosti předány právní-
kovi. 
Organizace předložila písemnou žádost ředitelky organizace ze dne 4.11.2014 o odpis nedo-
bytných pohledávek ve výši Kč 345.534,-, které vznikly postupně od roku 1999 – 2010. Za-
stupitelstvo města Liberec dne 18.12.2014 schválilo odpis ve výši Kč 290.534,-. Pohledávka 
ve výši Kč 55.000,- z roku 2010 umělecké agentury Monte Christo, Praha za odehrané před-
stavení nebyla schválena a bude nadále předmětem vymáhání. 
Většina pohledávek z roku 2014 byla uhrazena v průběhu roku 2015. Neuhrazena zůstala fak-
tura: za pronájem divadla společnosti Mobilem muzeum ČR, Liberec ze dne 5.12.2011 
ve výši Kč 42.800,-, faktura za pronájem divadla společnosti Bujo Art Production, Brno ze 
dne 20.12.2012 ve výši Kč 60.000,-, faktura za odebrané vstupenky Stříbrná Zdena, Radim u 
Jičína ze dne 22.1.2013 ve výši Kč 6.720,-, faktura za ubytování Grym Ludvík, Brno ze dne 
9.11.2014 ve výši Kč 170,-, faktura za ubytování Arco Diva Management ze dne 9.11.2014 ve 
výši Kč 850,- , faktury za období roku 2012 a 2013 za nájemné a energie společnosti 
NEXSHARES s.r.o., Liberec ve výši Kč 169.747,-. 
 
Organizace za kontrolované období vytvářela opravné položky k pohledávkám po datu splat-
nosti. 
 
 
b) Inventarizace majetku 
Organizace předložila na kontrolovaný rok 2014 Příkaz ředitele k provedení inventarizace 
v DFXŠ v Liberci, Jmenování dílčí inventarizační komise, Záznam o školení členů DIK, Pro-
hlášení odpovědné osoby, Inventarizační zprávu. Stavy jednotlivých majetkových účtů vyká-
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zaných v Rozvaze souhlasily s předloženou inventarizací. Při pořizování a vyřazování majet-
ku bylo postupováno v souladu se ZL.  
 
Za kontrolované období roku 2014 byla provedena dokladová inventarizace veškerých použí-
vaných účtů. 
 
Podrozvahová evidence byla vedena.  
 
Zjištění: 
Nebyly zjištěny nedostatky.  
 
 
c) Výsledek hospodaření a jeho rozdělení 
Za rok 2013 vykázala organizace z hlavní činnosti ztrátu ve výši Kč -242.462,33. 
Z doplňkové činnosti byl vykázán zisk ve výši Kč 246.654,69. Nespotřebovaná část příspěvku 
na odpisy činila Kč 16.771,-. Zřizovatel schválil příděl do rezervního fondu ve výši Kč 
4.192,36 ze zlepšeného hospodářského výsledku a odvod na účet zřizovatele nespotřebované 
části příspěvku na odpisy ve výši Kč 16.771,-. 
 
Za rok 2014 vykázala organizace z hlavní činnosti ztrátu ve výši Kč -127.854,78. 
Z doplňkové činnosti byl vykázán zisk ve výši Kč 175.869,34. Zřizovatel schválil příděl do 
rezervního fondu ve výši Kč 48.014,56 ze zlepšeného výsledku hospodaření. 
 
Zjištění: 
Nebyly zjištěny nedostatky.  
 
 
d) Fondové hospodaření 
stav účtu v Kč      k 31.12.2013  k 31.12.2014 
411 – Fond odměn      0,-   0,- 
413 – Rezervní fond tvořený ze zlepš. výsl. hospod. 0,-       4.192,36 
414 – Rezervní fond z ostatních titulů     10.000,-      0,- 
416 – Fond reprodukce majetku    127.031,85   517.375,35 
Celkem       137.031,85   521.567,71 
241 – Běžný účet              1.634.935,25           1.356.105,35 
 
Vykázané stavy jednotlivých účtů fondů k 31.12.2013 a k 31.12.2014 byly kryty finančními 
prostředky na účtu organizace.  
 
Zjištění: 
Nebyly zjištěny nedostatky.  
 
 
e) Dodržování ZL  
Na rok 2013 a 2014 byl předložen plán oprav a odpisový plán. 
 
 
Organizace předložila na kontrolované období Pojistnou smlouvu č. 772 024799 8 uzavřenou 
s Kooperativou pojišťovnou, a. s. dne 28.12.2007, s účinností od 1.1.2008. Dodatek č. 11 
k pojistné smlouvě ze dne 30.12.2013 s účinností od 1.1.2014 do 31.12.2014 obsahoval Úplné 
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znění smlouvy č. 772 024799 8. Soubor vlastních cenností pro případ odcizení byl pojištěn 
v objektu Nám. Dr. E. Beneše (Šaldovo divadlo), Zhořelecká ulice (Malé divadlo), Americká 
ul. (dílny) následovně: denní tržba do výše Kč 100.000,- max. ročního limitu pojistného plně-
ní, soubor vlastních cenností v trezoru o hmotnosti nad 100 kg do výše Kč 500.000,- max. 
ročního limitu pojist. plnění, soubor vlastních cenností v příruční pokladně do výše Kč 
20.000,- max. ročního limitu pojist. plnění. 
 
Organizace zaúčtovala v roce 2013 na účet 414 2 – Fond rezervní – dary přijetí finančních 
darů v celkové výši Kč 207.175,-. K veškerým poskytnutým darům byl doložen souhlas zři-
zovatele.  
V roce 2014 zaúčtovala organizace na účet 414 2 – Fond rezervní – dary přijetí finančních 
darů v celkové výši Kč 277.000,-.  
 
 
Organizace prováděla za roky 2013 a 2014 v objektu revize. Byla předložena např.: Zpráva 
o odborné prohlídce kotelny, Zpráva o kontrole provozuschopnosti požárně bezpečnostního 
zařízení, Zpráva o technické kontrole EZS, Zpráva o revizi hromosvodu, Zpráva o revizi elek-
trického zařízení, Zpráva o kontrole provozuschopnosti při provozu elektrické požární signa-
lizace.  
 
 
5) Finanční operace:  
a) Hotovostní operace 
Organizace předložila Směrnici o oběhu účetních dokladů, ve které je uvedeno, že organizace 
disponuje hlavní pokladnou, devizovou pokladnou, pokladnou pro potřeby vstupenek 
v DFXŠ. 
Ke kontrole byla předložena pokladní kniha hlavní pokladny za roky 2013 a 2014. Organizace 
používala jednu číselnou řadu pokladních dokladů. Namátkově kontrolovaný limit pokladní 
hotovosti stanovený ve výši Kč 250.000,- nebyl za oba roky překročen. Namátkovou kontro-
lou příjmových pokladních dokladů (PPD) a výdajových pokladních dokladů (VPD) nebylo 
zjištěno nehospodárné nakládání s finančními prostředky.  
Za rok 2013 byl předložen ke kontrole Inventurní soupis o provedení inventury peněžních 
prostředků v hlavní pokladně ke dni 28.6.2013 ze dne 28.6.2013. Za rok 2014 byl předložen 
Inventurní soupis o provedení inventury peněžních prostředků v hlavní pokladně ke dni 
31.12.2014. 
 
Zjištění: 
Provedenou kontrolou pokladních dokladů za roky 2013 a 2014 bylo ověřeno, že organizace 
nedoložila provádění předběžné řídící kontroly veřejných příjmů a výdajů po vzniku náro-
ku/závazku v souladu se ZFK. Podpisy na jednotlivých dokladech byly prováděny pouze 
z hlediska zákona o účetnictví.  
Organizace nedoložila inventarizaci pokladní hotovosti ke dni 31.12.2013. Nebyla dohledána 
po bývalé pracovnici. Ve Směrnici k zajištění inventarizace majetku a závazků je uvedeno, 
že periodická inventarizace se provádí vždy k datu sestavení řádné účetní závěrky.  
Inventarizace pokladní hotovosti ke dni 31.12.2014 byla provedena dne 9.1.2015 s tím, že 
stav zjištěný fyzickou inventurou byl ponížen o výši pokladních dokladů zapsaných 
v pokladní knize za měsíc leden. Inventurní zápis schválila ekonomická náměstkyně dne 
5.1.2015. 
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Nedostatek: 
Nebylo dodrženo ustanovení § 29 odst. 1 ZoÚ a Směrnice k zajištění inventarizace majetku 
a závazků. 
 
Za rok 2013 a 2014 byla provedena namátková kontrola cestovních příkazů. 
 
 
Zj ištění: 
V několika případech za oba kontrolované roky byla na cestovním příkazu prováděna oprava 
účetně nepřípustným způsobem – bělením. Na formuláři cestovní příkaz nebyly v několika 
případech vyplněny veškeré požadované náležitosti. U podpisů (např. schválil nebo příjemce) 
nebylo ve všech případech uvedeno datum. Nebyly rozepsány jednotlivé jízdy MHD. 
V jednom případě v roce 2013 byl datum a podpis příjemce uveden dříve, než proběhlo 
schválení pracovní cesty odpovědným pracovníkem. 
Uvedená pochybení byla projednána na místě.  
 
 
V roce 2013 a 2014 uzavřela organizace Dohody o odpovědnosti k ochraně hodnot svěřených 
zaměstnanci k vyúčtování např. se zaměstnanci ve funkci samostatná obchodní referentka, 
tajemnice divadla, propagační referent, rekvizitář, vedoucí jevištního provozu. 
 
Nedostatek: 
1) Při uzavírání dohody o odpovědnosti nepostupovala organizace zcela v souladu 
s ustanovením §§ 252 a 254 zákoníku práce, neboť u dohod, tam kde měl být, nebyl přiložen 
inventarizační zápis o svěřených hodnotách.  
2) Došlo k porušení ZoÚ, opravy byly prováděny účetně nepřípustným způsobem.  
 
 
b) Bankovní operace  
Ke kontrole byl předložen Seznam přijatých faktur za roky 2013 a 2014. Namátkovou kontro-
lou přijatých faktur nebylo zjištěno nehospodárné použití finančních prostředků. Úhrada jed-
notlivých faktur byla namátkově odsouhlasena na bankovní výpisy z účtu organizace.  
 
Zjištění: 
Provedenou kontrolou bylo zjištěno, že organizace za kontrolované období roku 2013 a část 
roku 2014 nepostupovala zcela v souladu se ZFK. Součástí jednotlivých přijatých faktur byla 
„košilka“, na které byl proveden „Písemný záznam o předběžné řídící kontrole před vznikem 
závazku“ a „Písemný záznam o průběžné řídící kontrole po vzniku závazku“. Nebylo uvede-
no, že se jedná o předběžnou řídící kontrolu před/po vzniku závazku v souladu se ZFK. Řídící 
kontrolu před vznikem závazku prováděl pouze PO, SR/HÚ kontrolu neprováděl. Ke konci 
roku 2014 došlo k nápravě, „košilka“ byla upravena a obsahovala náležitosti dle ZFK. 
V několika případech za kontrolované roky nebylo na „košilce“ uvedeno datum, kdy příslušný 
zaměstnanec řídící kontrolu provedl, nebo byla kontrola před vznikem závazku provedena 
po uskutečnění výdaje.  
 
 
Organizace předložila za oba kontrolované roky vydané faktury např.: za pronájem nebyto-
vých prostor, reklamu, ubytování, blokové předplatné, nájemné kostýmů, nájemné a služby 
byt. 
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Zjištění: 
Písemný záznam o provedení předběžné řídící kontroly po vzniku nároku nebyl doložen.  
 
Nedostatek k bodu č. 5) Finanční operace: 
Nebylo dodrženo ustanovení §§ 12, 13, 14 vyhl. č. 416, neboť řídící kontrola nebyla provádě-
na v souladu se ZFK. 
 
 
6) Doplňková činnost: 
a) Organizace provádí v souladu se ZL doplňkovou činnost. Na provozování doplňkové čin-
nosti předložila vypracovanou Směrnici pro doplňkovou činnost a pro klíčování nákladů a 
výnosů při realizaci doplňkové činnosti. Současně byla předložena kalkulace nákladů na pro-
nájem Šaldova divadla a Malého divadla na jeden den s topením nebo bez topení. Dále byl 
předložen Ceník pro výpočet nájemného v ubytovnách DFXŠ, který je průběžně aktualizován. 
Ve směrnici nebyly uvedeny veškeré činnosti tak, jak jsou povoleny ve ZL. 
Namátkově byla provedena kontrola jednotlivých uzavřených smluv na pronájem nebytových 
prostor, ubytovny, na reklamu. Smlouvy obsahovaly podpis PO. Předběžná řídící kontrola 
před vznikem nároku tak byla zajištěna.  
 
Doporučení: 
Do směrnice uvést jednotlivé činnosti v souladu se ZL a s poznámkou, zda se činnost provádí. 
Bylo doporučeno již při minulé kontrole.  
 
Zjištění: 
Provedenou kontrolou bylo zjištěno, že organizace uzavřela Smlouvu o nájmu nebytových 
prostor, včetně dodatku, na provoz Divadelního klubu při DFXŠ na období delší než l rok 
bez souhlasu zřizovatele. Postup není v souladu se ZL, věc byla projednána na místě 
a po konzultaci i na odboru MML. 
 
 
b) Bytové prostory 
Organizace předložila Smlouvu o podnájmu uzavřenou dne 1.10.2004 s pracovníkem organi-
zace na domovnický byt a Výpočet úhrady za poskytování služby v bytovém prostoru 
s platností od 1.1.2013, ve kterém byla stanovena měsíční úhrada za dodávku tepla a teplé 
vody, vodné a stočné, elektřina. Nájemce dne 2.2.2015 předal obytný prostor pronajímateli, 
který zde zřídil ubytovnu. Veškeré finanční závazky mezi pronajímatelem a nájemcem byly 
vypořádány. 
 
Zjištění: 
Nebyly zjištěny nedostatky.  
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VIII. Záv ěr 
Kontrolovanému subjektu byly vráceny všechny vyžádané originální účetní doklady a ostatní 
dokumenty.  
 
Při provedené kontrole nebylo zjištěno porušení rozpočtové kázně ve smyslu ustanovení § 28 
odst. 7 MRP. 
 
Provedenou kontrolou nebylo zjištěno nehospodárné nakládání s příspěvkem od zřizovatele.  
 
V kontrolovaném období nebyla identifikována ostatní finanční rizika. 
 
Organizace přijala v kontrolovaném období dotace od jiných poskytovatelů a finanční pro-
středky z fondu EU. 
 
Závažná zjištění ve smyslu ustanovení § 22 odst. 6 ZFK nebyla zjištěna.  
 
Jednotlivá ustanovení ZFK, vyhlášky č. 416 a vlastní směrnice Vnitřní kontrolní (a řídící) 
systém nejsou v organizaci zcela aplikována. Nedostatky zjištěné kontrolou hospodaření 
v roce 2013 nebyly zcela odstraněny. V současné době probíhá v organizaci příprava k im-
plementaci softwarového nástroje CROSEUS pro elektronickou řídící kontrolu. S vedením 
organizace byla veškerá zjištění týkající se řídící kontroly a aplikace vyhl. č. 416 podrobně 
projednána a metodicky vysvětlena tak, aby budoucí nastavení funkcí pro řídící kontrolu bylo 
v souladu se ZFK. 
 
 
IX. Uložení nápravných opatření 
Ve smyslu ustanovení § 18 ZFK  se organizaci ukládají následující opatření k nápravě: 
 
1) Zajistit naplňování jednotlivých ustanovení ZFK a postupů dle vyhlášky č. 416. 
V souvislosti se zaváděním elektronického nástroje CROSEUS v organizaci je nastavení 
správných odpovědností a funkcí v oblasti řídící kontroly nezbytné.  
2) Při uzavírání Dohod o odpovědnosti postupovat v souladu s ustanovením zákoníku práce.  
3) Při uzavírání smluv na pronájem nebytových prostor na dobu delší než 1 rok dodržovat ZL 
– požádat zřizovatele o souhlas. 
 
Podle § 19 odst. 2 ZFK je organizace povinna písemně informovat vedoucího kontrolní sku-
piny o přijetí opatření k odstranění zjištěných nedostatků a o jejich splnění nejpozději do 5 
dnů ode dne podpisu tohoto protokolu kontrolovanou osobou. 
 
 
X. Poučení o námitkách 
 
V souladu se zněním ustanovení § 10 odst. 1d) a § 13 kontrolního řádu je kontrolovaná osoba 
oprávněna podat písemné a odůvodněné námitky proti kontrolním zjištěním uvedeným 
v protokolu o kontrole a to ve lhůtě do 15 dnů ode dne podpisu tohoto protokolu kontrolova-
nou osobou. 
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XI. Datum vyhotovení protokolu a podpisy  
 
Tento protokol byl vyhotoven dne 4.11.2015, tj. dvacátý den od posledního kontrolního úko-
nu – viz bod VI. protokolu. 
 
 
 
 
Podpisy: 
 
Kontrolovaná osoba:               ………………..  …………………………………. 
     datum   Ing. Jarmila Levko 
        ředitelka organizace 
 
 
 
Kontrolní orgán: 
 
Vedoucí kontrolního orgánu:      
Členka kontrolní skupiny:     …………………………………. 
        Ing. Marie Vozobulová 
 
Vedoucí kontrolní skupiny:     …………………………………. 
        Jaroslava Pešková 
        rozvázala pracovní poměr 
Členka kontrolní skupiny:     …………………………………. 
        Ing. Eva Horníčková 
 
 
 
 
Primátor statutárního města Liberec:    …………………………………. 
        Tibor Batthyány 
 
Tajemník Magistrátu města Liberec:    …………………………………. 
        Ing. Jindřich Fadrhonc 
 
Náměstek pro školství, kulturu, sociální 
věci a cestovní ruch:      …………………………………. 
        PhDr. Ivan Langr 
 
Vedoucí odboru cestovního ruchu, 
kultury a sportu:      ………………………………….. 
        Mgr. Pavel Kalous 
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Plán kontrolní činnosti 

 odboru kontroly a interního auditu Statutárního města Liberec 

na rok 2016 
 
 
 
Leden 
 
Uzavření kontrolních akcí z roku 2015, příprava podkladů k předložení protokolů do orgánů 
města ke schválení.  
 
Vypracování a předložení Zprávy o výsledcích finančních kontrol ve veřejné správě 
za rok 2015 za Statutární město Liberec a jím zřízené organizace Krajskému úřadu Liberec-
kého kraje v souladu se zákonem č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě, 
v platném znění. 
 
 
 
Kontrolní akce: 
 
 
Únor 
 
1. Následná kontrola zaměřená na plnění opatření k nápravě nedostatků zjištěných 
při veřejnosprávní kontrole organizace Mateřská škola „Kytička“, Liberec, Burianova 
972/2, příspěvková organizace, Liberec 6, uskutečněné v roce 2015. 
 
2. Kontrola čerpání poskytnuté neinvestiční dotace společnosti Komunitní práce Liberec, 
o.p.s., náměstí Dr. E. Beneše 1, se zaměřením na účelnost využití dotace, kontrola dodržování 
smlouvy uzavřené na rok 2015. 
 
 
Březen 
 
3. Kontrola nakládání s neinvestičním příspěvkem zřizovatele se zaměřením na hotovostní 
operace a inventarizace za roky 2014 až 2015 u organizace Mateřská škola "Nad přehra-
dou" , Liberec, Klášterní 149/16, příspěvková organizace. 
 
4. Kontrola nakládání s neinvestičním příspěvkem zřizovatele se zaměřením na hotovostní 
operace a inventarizace za roky 2014 až 2015 u organizace Mateřská škola "Rolnička" , 
Liberec, Truhlářská 340/7, příspěvková organizace. 
 
 
Duben 
 
5. Kontrola nakládání s neinvestičním příspěvkem zřizovatele se zaměřením na hotovostní 
operace a inventarizace za roky 2014 až 2015 u organizace Základní škola, Liberec, 
ul. 5. května 64/49, příspěvková organizace.  
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6. Kontrola nakládání s neinvestičním příspěvkem zřizovatele se zaměřením na hotovostní 
operace a inventarizace za roky 2014 až 2015 u organizace Základní škola, Liberec, Šver-
mova 403/40, příspěvková organizace. 
 
 
Květen 
 
7. Kontrola nakládání s neinvestičním příspěvkem zřizovatele se zaměřením na hotovostní 
operace a inventarizace za roky 2014 až 2015 u organizace Mateřská škola "Sluníčko" , Li-
berec, Bezová 274/1, příspěvková organizace. 
 
8. Kontrola nakládání s neinvestičním příspěvkem zřizovatele se zaměřením na hotovostní 
operace a inventarizace za roky 2014 až 2015 u organizace Mateřská škola "Jizerka" , Libe-
rec, Husova 184/72, příspěvková organizace. 
 
 
Červen 
 
9. Kontrola hospodaření organizace Centrum zdravotní a sociální péče Liberec, příspěvko-
vá organizace, Krejčího 1172/3, se zaměřením na účelnost, efektivnost a hospodárnost využití 
neinvestičního příspěvku, kontrola dodržování zřizovací listiny za období roků 2014 a 2015. 
 
 
Červenec – srpen 
 
10. Kontrola hospodaření organizace Městské lesy Liberec, p. o., Liberec I, Masarykova 
1347/31, se zaměřením na účelnost, efektivnost a hospodárnost využití neinvestičního pří-
spěvku, kontrola dodržování zřizovací listiny za období roků 2014 a 2015. 
 
11. Kontrola hospodaření organizace Botanická zahrada Liberec, příspěvková organizace, 
Purkyňova 630/1, se zaměřením na účelnost, efektivnost a hospodárnost využití neinvestiční-
ho příspěvku, kontrola dodržování zřizovací listiny za období roků 2014 a 2015. 
 
 
Září 
 
12. Kontrola hospodaření organizace Naivní divadlo Liberec, příspěvková  organizace, Mos-
kevská 32/18, se zaměřením na účelnost, efektivnost a hospodárnost využití neinvestičního 
příspěvku, kontrola dodržování zřizovací listiny za období roků 2014 a 2015. 
 
 
Říjen 
 
13. Kontrola nakládání s neinvestičním příspěvkem zřizovatele se zaměřením na hotovostní 
operace a inventarizace za roky 2014 až 2015 u organizace Základní škola, Liberec, nám. 
Míru 212/2, příspěvková organizace. 
 
14. Kontrola nakládání s neinvestičním příspěvkem zřizovatele se zaměřením na hotovostní 
operace a inventarizace za roky 2014 až 2015 u organizace Základní škola, Liberec, Kap-
lického 384, příspěvková organizace. 
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Listopad 
 
15. Kontrola nakládání s neinvestičním příspěvkem zřizovatele se zaměřením na hotovostní 
operace a inventarizace za roky 2014 až 2015 u organizace Mateřská škola „Hvězdička“, 
Liberec, Gagarinova 788/9, příspěvková organizace. 
 
16. Kontrola nakládání s neinvestičním příspěvkem zřizovatele se zaměřením na hotovostní 
operace a inventarizace za roky 2014 až 2015 u organizace Základní škola praktická 
a Základní škola speciální, Liberec, Orlí 140/7, příspěvková organizace. 
 
 
Prosinec 
 
17. Kontrola čerpání dotací poskytnutých z Fondu zdraví statutárního města Liberec fyzic-
kým i právnickým osobám za období roku 2015 se zaměřením na kontrolu vyúčtování přidě-
lených a čerpaných finančních prostředků dle uzavřených smluv. 
 
18. Kontrola čerpání dotací poskytnutých z Fondu prevence statutárního města Liberec 
fyzickým i právnickým osobám za období roku 2015 se zaměřením na kontrolu vyúčtování 
přidělených a čerpaných finančních prostředků dle uzavřených smluv. 
 
 
 
 
Vypracovala: Ing. Marie Vozobulová, vedoucí odboru kontroly a interního auditu 
Liberec 8. ledna 2016 
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A. ÚVOD, ZP�SOB ZPRACOVÁNÍ STRATEGIE 

Aktuální verze Strategie byla zpracována v duchu existujících i p�ipravovaných metodických 
pokyn� a doporu�ení. Snahou všech aktér�, kte�í se podíleli na jejím vzniku, bylo vytvo�it 
dobrý pracovní základ integrovaného plánu pro úsp�šné a smysluplné �erpání dota�ních 
prost�edk� z fond� EU v programovacím období 2014-2020.  

Jako velmi prosp�šná a funk�ní se ukazuje úzká spolupráce obou statutárních m�st – vedle 
koordinace územn� plánovací dokumentace se jedná o první takto komplexn� koncipovaný 
strategický dokument, který vzniká spole�n� za aktivní ú�asti zástupc� obou m�st.   

P�i zpracování byl kladen velký d�raz na integrovaný p�ístup k �ešení identifikovaných 
problém� �ešeného území a synergické efekty navrhovaných cíl� a opat�ení. To se projevuje 
ve spole�ném �ešení a vzájemné provázanosti specifických cíl� i rozvojových opat�ení, 
pot�ebných pro celou aglomeraci.  

D�raz je rovn�ž kladen na publicitu projektu, kdy na webových stránkách statutárního m�sta 
Liberec, statutárního m�sta Jablonec nad Nisou a správního obvodu Vratislavice nad Nisou 
jsou zve�ej�ovány aktuální informace o pr�b�hu projektu, pr�b�žn� je informována Komise 
pro rozvoj a strategické plánování, jsou zve�ej�ovány tiskové zprávy, projekt byl rovn�ž 
p�edstaven ve�ejnosti dne 24. �ervence 2014 a v druhé fázi zpracování ve dnech 4. a 
5. 11. 2015. 

Pracovní verze IPRÚ p�edkládaná v rámci projektu OPTP odpovídala postup�m Metodiky 
p�ípravy ve�ejných strategií a tato verze byla zve�ejn�na k p�ipomínkám na webových 
stránkách Pracovní skupiny pro udržitelný rozvoj a webových stránkách IPRÚ na webu obou 
m�st a samostatného m�stského obvodu Vratislavice. Ve�ejnost m�la možnost p�ipomínkovat 
analytickou �ást do 15. 11. 2014 a celý dokument do 9. 11. 2015 na mailovou adresu 
speciáln� z�ízenou pro tuto p�íležitost: ipru@magistrat.liberec.cz.  

Dalším specifikem strategie IPRÚ (ve srovnání nap�íklad s rozvojovými dokumenty m�st 
a obcí) je nutnost jejího podstatného zúžení ve smyslu zam��ení pouze na vybraná témata. 
Tato témata musí spl�ovat dv� základní podmínky – musí být identifikována jako zásadní 
a klí�ová pro rozvoj �ešeného území a zárove� musí být financovatelná prost�ednictvím 
územní dimenze z p�íslušných opera�ních program�. T�mto princip�m výb�ru byla 
p�izp�sobena také metodika dosavadního zpracování Strategie, zejména tvorba „stromu cíl�“ 
a p�ístup k výb�ru témat. Do diskuse o stanovení priorit musí být zapojen široký okruh aktér�
a zejména politická reprezentace m�st a obcí.  
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V rámci dalších prací na strategii po skon�ení projektu došlo k úpravám cíl� a opat�ení. 
P�ipomínkování výsledné verze bylo ukon�eno 9. 11. 2015 a strategie byla definitivn�
p�ipravena ke schválení �ídicím výborem 15. 12. 2015. 

Institut integrovaného plánování p�i využívání evropských fond� je v mezinárodním kontextu 
novinkou. P�estože se na úrovni Unijních institucí hovo�í o pot�eb� více zapojit m�sta do 
implementace strukturálních fondu již pom�rn� dlouho, teprve pro programové období  2014 - 
2020 došlo v evropské legislativ� k významn�jšímu posílení urbánní dimenze. V minulosti tak 
s výjimkou aglomerace �ty� nejv�tších m�st Nizozemí (tzv. Randstad je navíc 
administrativními možnostmi, po�tem obyvatel, velikostí území i typem pot�eb v jiné situaci 
a zkušenosti tak nejsou pln� p�enositelné) neexistují obdobné p�íklady, kterými by se bylo 
možné v tuzemských podmínkách inspirovat. S ohledem na skute�nost, že v sou�asnosti 
v jiných �lenských státech stejn� jako v �eské republice se teprve rozpracovávají integrované 
strategie, nejsou dostupné p�íklady dobré �i nevhodné praxe, které by bylo možné využít. 
Jednou z mála výjimek je studie „Integrované územní investice m�st - Srovnávací studie 
Slovenska, Polska, Nizozemska a �eské republiky“, která je výstupem soub�žn�
realizovaného projektu Svazu m�st a obcí �R "Horizontální podpora nositel� integrovaných 
nástroj� ITI a IPRÚ pro realizaci integrovaných strategií v programovém období 2014 - 
2020", a která obsahuje podrobn�jší informace o p�ipravovaných integrovaných strategiích 
samospráv v sousedním Slovensku, Polsku a Nizozemí.
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Zpracovatelé díl�ích �ástí Strategie: 

Základem analytických prací v rámci tvorby Strategie IPRÚ Liberec – Jablonec nad Nisou je 
Socioekonomická analýza a manažerské shrnutí s doporu�ením vymezení území a zásadních 
témat pro další rozpracování v návrhové �ásti Strategie.  

Tento základní analytický dokument zpracovala v období 04-06 / 2014 spole�nost PROCES – 
Centrum pro rozvoj obcí a region�, s.r.o., Švabinského 1749/19, 702 00 Ostrava - Moravská 
Ostrava. 

Autorský kolektiv: 

� Doc. Ing. Lubor Hruška, Ph.D. 
� Ing. Hana Doleželová, Ph.D. 
� Ing. Ivana Foldynová 
� Mgr. Lukáš D�di�
� Mgr. Ond�ej Jirásek 
� Ing. Petr Proske 
� a kolektiv. 

Výstupy uvedených analytických prací jsou využity v �ástech B., C. a E. Strategie.  

�ást D. – analýza stakeholder� – byla zpracována v �ervnu 2014 ARR - Agenturou 
regionálního rozvoje, spol. s r.o., Liberec (RNDr. Zden�k Kadlas a kol.). 

�ást F. – „Rešerše (zmapování) existujících strategií v území ORP Liberec a ORP Jablonec 
nad Nisou pro pot�eby tvorby IPRÚ Liberec – Jablonec nad Nisou“ byla zpracována 
Ing. Ji�ím Lauermanem (LB plán, s.r.o.).  

Návrhová �ást (G. a H.) byla postupn� tvo�ena projektovým týmem v úzké spolupráci se 
�leny P�ípravného výboru a díl�í výstupy byly opakovan� projednávány a p�ipomínkovány 
�leny Expertního týmu IPRÚ. 

Implementa�ní �ást (I.) je tvo�ena Odborem strategického rozvoje a dotací dle Metodiky pro 
integrované nástroje (MPIN) zpracované Ministerstvem pro místní rozvoj (MMR). Tato 
kapitola bude dále rozpracovávána do opera�ního manuálu dle dalších doporu�ení MMR a 
�O. 
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Obrázek 1: Schéma zpracování IPRÚ 
Zdroj: vlastní zpracování 
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B. VYMEZENÍ ÚZEMÍ IPRÚ A JEHO ZÁKLADNÍ 
CHARAKTERISTIKA 

Skute�ný socio-ekonomický stav v SO ORP Liberec a SO ORP Jablonec nad Nisou vykazuje 
podobné znaky jako celá �R. Oblast se od roku 2009 potýká s d�sledky ekonomické krize, 
na kterou regionální ekonomika reagovala hlubokým propadem. P�estože od roku 2010 
dochází k mírnému oživení ekonomiky m�sta, stále se ji nepoda�ilo vrátit k trvalejšímu 
hospodá�skému r�stu. Z centrální úrovn� dochází k nadm�rným restriktivním opat�ením 
a zm�n� spot�ebitelského chování obyvatelstva, které ješt� více brzdí ekonomický vývoj 
m�sta i regionu. Celkový dopad recese je z�etelný p�edevším prost�ednictvím dlouhodob�
negativního vývoje trhu práce projevujícího se nadpr�m�rnou mírou nezam�stnanosti v SO 
ORP Liberec. 

Bariérou rozvoje území je zejména nestabilita a snižování objemu ve�ejných rozpo�t�
v d�sledku nižších p�íjm� na jedné stran� a tlak na vyšší výdaje ve�ejné správy na stran�
druhé. Nedostatek ve�ejných financí se projevuje ve stagnaci rozvojových aktivit nebo 
investic do sociální a zdravotní infrastruktury a oprav a rekonstrukcí dopravní a technické 
infrastruktury. Jejich financování je siln� závislé na dotacích ze strukturálních fond� EU 
(vyžadující finan�ní podíl p�íjemce) a p�j�ek orgán� ve�ejné správy, což vede k nár�stu 
zadlužování m�st a obcí a další stagnaci investic. V souvislosti ekonomickou recesí se více 
prohloubili disparity na trhu práce a zvýšila se v tomto období nezam�stnanost, která je 
zejména v SO ORP Liberec dlouhodob� nad celorepublikovým pr�m�rem. Pozitivním jevem 
je naopak dlouhodob� mírn� nadpr�m�rná míra podnikatelských aktivit. I p�esto že podle 
ekonomických znak� recese skon�ila, není situace na trhu práce ideální. Je nutno i nadále 
rozvíjet potenciál území,  aktivizací dosud nevyužitých zdroj� zejména pro stávající a 
potenciální zam�stnavatele. Jde o zkvalit�ování podmínek pro jejich investice a následn�
zvyšování pracovních p�íležitostí. D�ležité je p�i tom také využívání synergií p�eshrani�ní 
spolupráce.  

Jedním ze st�žejních sm�r� rozvoje musí být orientace na Prahu a její vysoký ekonomický 
potenciál a propojení s p�eshrani�ními regiony v N�mecku a Polsku. Propojení regionu 
s Prahou je umožn�no silnicí 1. t�ídy R35 a R10 - silnice R/35 má intenzitu dopravy až 33 000 
motorových vozidel za den. Vzhledem k posilování vazeb (zejména pracovní dojíž	ky 
a rekreace) tohoto regionu s Mladou Boleslaví a Prahou lze p�edpokládat další nár�st 
intenzity. Z tohoto d�vodu je zajišt�ní kvalitní dopravní infrastruktury a pot�ebnost investic 
velmi významná.  

Se zkvalit�ováním dopravní infrastruktury m�že být rozvíjena také oblast cestovního ruchu, 
ve které je vysoký potenciál zejména oblasti p�írodních (národní p�írodní památky, p�írodní 
památky národní p�írodní rezervace) a kulturn�-historických památek (nap�. Horský hotel 
a televizní vysíla� Ješt�d u Liberce, Kostel sv. Vav�ince a Zdislavy, Zámek Lemberk, 
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Muzeum skla a bižuterie v Jablonci nad Nisou) a atraktivit pro sportovní a volno�asové vyžití, 
které se koncentrují zejména ve m�stech Liberec a Jablonec nad Nisou. Liberec má navíc 
dobré podmínky pro konání r�zných typ� mezinárodních, celostátních i regionálních 
sportovních akcí. V tomto sm�ru je vhodné posílit spolupráci regionálních subjekt�
zapojených v rámci Koncepce rozvoje t�lovýchovy a sportu ORP Liberec, zejména pro 
rozši�ování nabídky dopl�kových služeb, ubytovacích a stravovacích za�ízení v cílových 
destinacích, spole�né propagaci regionu apod. Další rozvoj regionu však záleží také na jeho 
sociodemografickém vývoji, vliv bude mít zejména zrychlující se trend stárnutí populace. 
Úkolem v dalším období pro všechny aktéry v území by nem�lo být podce�ování tohoto 
trendu, ale �ešení budoucí situace v socioekonomické a sociální oblasti v následujícím období. 
To s sebou p�ináší zejména posilování kapacity zdravotnických a sociálních služeb pro r�zné 
skupiny obyvatel. Zárove� je však nutné také �ešit oblast vzd�lávání, a to nejen u d�tí 
a mládeže, ale celoživotní vzd�lávání v�bec za ú�elem rozvoje lidských zdroj�. Pro zachování 
atraktivity území za ú�elem pokra�ování migra�ního p�ír�stku obyvatel a pro zachování 
p�írodního potenciál� území (pro využití v cestovním ruchu) je nutné pokra�ovat v rozvoji 
a modernizaci technické infrastruktury a navazujících sítí. 

Doporu�ení pro výb�r území IPRÚ  

Dokument Strategie regionálního rozvoje �R 2014 - 2020 vymezuje jako území pro nástroj 
IPRÚ tzv. sídelní aglomerace území s koncentrací 100 000 – 300 000 obyvatel. V rámci 
realizace zakázky „Zpracování analytické �ásti IPRÚ“ byly prost�ednictvím multikriteriální 
analýzy indikátor� s vysokou prostorovou validitou a s p�ihlédnutím k p�irozeným vztah�m 
a vazbám v území navrženy 2 varianty sídelní aglomerace Liberec – Jablonec nad Nisou. Do 
užšího vymezení aglomerace je zahrnuto 13 obcí Libereckého kraje. 

K 1. 1. 2014 zde žilo cca 161 000 obyvatel, což tvo�í více než 36 % celkového po�tu obyvatel 
kraje. V rámci širšího vymezení aglomerace spadá 24 obcí (cca 11 % obcí v kraji), na jejichž 
území žilo v roce 2014 cca 40 % všech obyvatel kraje. Podrobn�jší informace o základních 
ukazatelích obou variant vymezené aglomerace jsou uvedeny v tabulce níže.  

Tabulka 1: Charakteristika Libereckého kraje a sídelní aglomerace Liberec – Jablonec nad Nisou 

Ukazatel Období 
�eská 

republika 
Liberecký 

kraj 

Sídelní 
aglomerace 

– užší  

Podíl na 
kraji (v 

%) 

Sídelní 
aglomerace 

– širší  

Podíl na 
kraji (v 

%) 

Rozloha km2 1. 1. 2014        78 867 3 163 254 8,0 402,7 12,7

Po�et obcí  1. 1. 2014           6 331 215 13 6,0 24 11,2

Po�et obyvatel     1. 1. 2014 10 436 560 438 609 160 966 36,7 174 324 40,2

Po�et pracovních míst 1. 1. 2014 3 903 800 174 050 84 067 48,3 87 193 50,1

Podíl nezam�stnaných osob  v %    1. 1. 2014 7,5 7,72 6,04 - 6,56 -

Pr�m�rný migra�ní p�ír�stek 
(po�et nov� p�ist�hovaných na) 

2005 - 2012 15 648 72,6 88,5 - 89,7 -

Hustota zalidn�ní (po�et 
obyvatel/km2) 

1. 1. 2014 133 138,6 634,2 - 434,7 -

Index stá�í  1. 1. 2014 115,7 105,2 106,9 - 105,9 -

Zdroj: �eský statistický ú�ad,  Pozn.: Údaje v tabulce platí pro období vymezování strategického území.
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Obrázek 2: Vymezení užší aglomerace Liberec - Jablonec nad Nisou 
Zdroj: PROCES – Centrum pro rozvoj obcí a region�
Pozn.: Vymezení na základ� kvantitativních ukazatel� – viz tabulka 2 – ukazatele A, B, C 

Obrázek 3: Vymezení širší aglomerace Liberec - Jablonec nad Nisou 
PROCES – Centrum pro rozvoj obcí a region�
Pozn.: Vymezení na základ� kvantitativních ukazatel� s p�ihlédnutím k p�irozeným prostorovým vztah�m a 
vazbám - intenzita dopravy, dojíž�ka do zam�stnání a škol, sí� Integrovaného dopravního systému IDOL 
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Zd�vodn�ní vymezení území 

Aglomeraci není možné chápat jen jako prostý sou�et obcí v okolí v�tšího m�sta, kde každá 
má sv�j po�et obyvatel a další charakteristiky, ale jako novou formu sídelní jednotky svého 
druhu. V aglomeraci platí odlišné vztahy než v okolním prostoru. Dochází k slévání 
okrajových �ástí v�tších m�st s okolními obcemi a vytvá�ení nep�etržité zástavby. Rovn�ž 
existuje pravidelná dojíž	ka obyvatel aglomerace do jeho jádra za prací, školou a dalšími 
službami. Mezi m�stem a jeho okolím, které nazveme aglomerací, tedy dochází k intenzivním 
vazbám. 

Podle Votrubce: „Aglomerace p�edstavuje v sídelní geografii seskupení sídel kolem jednoho 
hlavního sídla. Toto seskupení vzniká z atraktivní síly hlavního sídla, které ovliv�uje vývoj 
druhých sídel ve svém sousedství a deformuje jejich vývoj. Sídla, která jsou s ním spojená, 
mají výhody z vybavení komunikací, které existují kolem velkých m�st a p�ízniv� ovliv�ují 
rozvoj menších sídel“ (Votrubec, 1980). 

Aglomerace s mimo�ádn� silnou koncentrací obyvatel a základních fond� všeho druhu 
s intenzivními vnit�ními vazbami a v mnoha sm�rech se spole�ným chováním p�edstavuje 
samostatnou sídelní jednotku svého druhu. (Kuta, 2001:58)  

Aglomerace dle Ježka (JEŽEK, J. 2004. Aplikovaná geografie m�sta. 1. vyd. Plze�: ZU 
v Plzni. s.145. ISBN 80-7043-275-6) m�že být vymezena r�znými zp�soby. V sou�asnosti 
pat�í k b�žnému vymezení aglomerací následující kritéria:  

1. urbanistická kritéria jako nap�. uzav�enost (kompaktnost) a hustota zástavby (hustota 
byt� a jejich rozestup);  

2. kritéria vztahující se k obyvatel�m, jako je po�et obyvatel, hustota osídlení, vývoj 
obyvatelstva;  

3. maximální tolerovaná �ást obyvatelstva zam�stnaného v nem�stských oborech, nap�. 
ekonomicky aktivního zem�d�lského obyvatelstva;  

4. míra vzájemného propojení nap�. dojíž	ka do zam�stnání �i za službami, prostorová 
p�sobnost atp.  

Kritéria dle Ježka pro vymezení aglomerace lze také rozd�lit na: 

A. funk�ní kritéria urbanistická (nap�. hustota zástavby, kompaktnost) nebo demografická 
(nap�. po�et obyvatel, dojíž	ka do zam�stnání);  

B. správní vymezení aglomerace lze provést na základ� správních územních jednotek 
(nap�. okresy, správní obvody obcí s rozší�enou p�sobností nebo správní obvody obcí 
pov��eným obecním ú�adem). 

Sídelní aglomerace Liberec – Jablonec nad Nisou byla vymezena kombinací expertního 
posouzení území a multikriteriálních statistických metod. Území bylo vymezeno na 
základ� geografických a socioekonomických ukazatel� s p�ihlédnutím k p�irozeným vztah�m 
a vazbám v území. 
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Zp�sob vymezení aglomerace 

Pro vymezení sídelní aglomerace Liberec – Jablonec nad Nisou byla použita multikriteriální 
analýza indikátor� s vysokou prostorovou validitou. Byla použita metoda tvorby souhrnného 
indikátoru, který je složen z díl�ích ukazatel�, které charakterizují rozvojové potenciály obcí 
Libereckého kraje. Ukazatele byly vyhodnoceny pomocí z-skóre a hot spot analýzy. 
Vyhodnocení se za každou obec provádí tímto zp�sobem:  

Od hodnoty daného ukazatele v dané obci je ode�tena krajská hodnota daného ukazatele a 
následn� je tato hodnota vyd�lena sm�rodatnou odchylkou hodnot za všechny kraje. 
Výsledkem p�evedení hodnot na z-skóre je standardizace dat, jednotlivé ukazatele mají 
normální rozd�lení. Vlastností normálního rozd�lení je, že 99,7 % hodnot se nachází 
v rozmezí +/- trojnásobek sm�rodatné odchylky. V�tšina hodnot ukazatel� díky tomuto 
p�epo�tu nabyla hodnot -3 až +3. 

K hodnocení ukazatel� byla po p�epo�tení na z-skóre p�ipo�tena hodnota 4. Tím se v�tšina 
hodnocení ukazatel� dostala do rozmezí 1 až 7. Pokud se stalo, že n�která z hodnot byla 
mimo tento interval, tedy menší než 1, resp. vyšší než 7, byla jí automaticky nastavena krajní 
hodnota (tedy 1, resp. 7) – �ili nejhorší, resp. nejlepší možné ohodnocení.  

Pro ukazatele C4 a C5 (viz tabulka níže) byly body p�i�azovány dle vybavenosti dané obce a 
byla posuzována existence jevu na škále 0 a 1 (jev se v obci nevyskytuje �i jev se v obci 
vyskytuje). 

P�i hodnocení jednotlivých ukazatel� bylo nutné brát v potaz jejich charakter a stanovit, zda 
vyšší hodnoty indikátoru jsou pro obec skute�n� pozitivní, nebo negativní. P�i výpo�tu 
bodového ohodnocení bylo vyšším hodnotám automaticky p�i�azeno vyšší hodnocení, což by 
ve výsledku nesprávn� nadhodnotilo hodnotu souhrnného indikátoru. U ukazatel� index stá�í, 
podíl obyvatel bez maturity, míra nezam�stnanosti, podíl neobydlených byt� a pr�m�rné stá�í 
byt� byla proto obrácena stupnice hodnocení. 

Souhrnný indikátor byl vypo�ítán sou�tem všech díl�ích ukazatel� z-skóre pro danou obec. 
Dále byla použita hot spot analýza, která slouží k identifikaci rozmíst�ní prostorových shluk�
vysokých hodnot (Hot Spots) a prostorových shluk� nízkých hodnot (Cold Spots). Jedná se 
o shlukovou metodu, která umož�uje �ešit shlukování hodnot v území. Vyjad�uje koncentraci 
obcí, které vykazují podobné charakteristiky v rámci z-skóre. Následn� byla zvolena 
4intervalová stupnice (bodová hranice). Pro rozd�lení interval� byla využita Jenksova 
optimaliza�ní metoda, která minimalizuje st�ední kvadratické odchylky dat spadajících do 
ur�itého intervalu od jeho st�ední hodnoty a zárove� maximalizuje téže odchylky od st�edních 
hodnot všech ostatních interval�. Na základ� takto nastavených interval� (hranic) mohly být 
hodnoty souhrnného indikátoru každé obce sestaveného výše uvedeným zp�sobem rozd�leny 
do stanovené intervalové stupnice. Následn� s pomocí kartografických metod byla vymezena 
sídelní aglomerace Liberec – Jablonec nad Nisou a vyjád�ena graficky. Vybrané ukazatele 
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použité do souhrnného indikátoru jsou uvedeny v tabulce 2. P�ehled všech hodnot 
jednotlivých ukazatel� u všech obcí v rámci �ešeného území je uveden v P�íloze A 13. 

Tabulka 2: P�ehled ukazatel� použitých pro vymezení aglomerace Liberec – Jablonec nad Nisou 
A - SOCIÁLN� DEMOGRAFICKÁ STRUKTURA A VAZBY 

A1: Po�et obyvatel k 1. 1. 2014 

A2: Hustota zalidn�ní k 1. 1. 2014 

A3: Index vývoje po�tu obyvatel 2001-2011 (2001=100 %) 

A4: Migra�ní p�ír�stek 2005-2012 (na 1000 obyvatel) 

A5: Index stá�í k 1. 1. 2014 (po�et osob ve v�ku 65+ na 100 osob ve v�ku 0-14) 

A6: Podíl obyvatel bez maturity 2011 

A7: Podíl EAO v terciéru 2011 

A8: Míra nezam�stnanosti (2012) 

B - EKONOMICKÁ FUNKCE ÚZEMÍ

B1: Po�et pracovních míst na 100 ekonomicky aktivních zam�stnaných 2011 

B2: Da�ové p�íjmy na 1 obyvatele 2011 

B3: Podnikatelské subjekty na 1000 obyvatel k 1. 1. 2011 

C - ÚZEMN� TECHNICKÁ INFRASTRUKTURA 

C1: Intenzita bytové výstavby 2005-2012 

C2: Podíl neobydlených byt� 2011 

C3: Pr�m�rné stá�í domu 2011 

C4: Škola - Zdravotnické za�ízení 

C5: Vodovod - Kanalizace – Plynofikace 

D - DOPRAVNÍ STRUKTURA A JEJÍ VYUŽÍVÁNÍ (expertní posouzení)

D1: Intenzita dopravy osobní i nákladní v roce 2005 a 2010 

D2: Dojíž	ka do zam�stnání a škol 

D3: Sí
 Integrovaného dopravního systému IDOL 

Zdroj: PROCES – Centrum pro rozvoj obcí a region�

Úzké vymezení aglomerace je založeno na výpo�tu souhrnného ukazatele tvo�eného 
kvantitativními hodnotami (ukazatele A, B, C). Široce vymezená aglomerace byla definována 
na základ� souhrnného indikátoru dopln�ného o expertní posouzení ukazatel� intenzity osobní 
i nákladní dopravy na jednotlivých silnicích, dojíž	ky do zam�stnání a škol v Libereckém 
kraji a rozmíst�ní sít� Integrovaného dopravního systému IDOL v území. Tímto zp�sobem 
byly zohledn�ny vztahy a vazby mezi jednotlivými sídly v �ešené oblasti.  

Vymezení aglomerace Liberec – Jablonec nad Nisou 

P�i vymezení aglomerace Liberec – Jablonec nad Nisou bylo postupováno dle doporu�ení 
Manuálu pro realizaci integrovaných územních investic verze 1.2. Zárove� byl zohledn�n 
dokument Metodický pokyn pro využití integrovaných nástroj� v programovém období 2014 – 
2020 verze 2.1, který odkazuje na Strategii regionálního rozvoje �R 2014 – 2020 (SRR). SRR 
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definuje sídelní aglomeraci mimo jiné jako území s koncentrací obyvatelstva 100 000 – 
300 000 obyvatel. Z d�vodu toho, že IPRÚ bude �ešit více témat, byla aglomerace vymezena 
tak, aby pokrývala všechny dot�ené charakteristiky a zárove� spl�ovala výše uvedenou 
podmínku koncentrace obyvatelstva. 

Tabulka 3: P�ehled obcí vymezené užší sídelní aglomerace Liberec – Jablonec nad Nisou 

Obec ORP Okres 

Bed�ichov Jablonec nad Nisou Jablonec nad Nisou 

Dlouhý Most Liberec Liberec 

Hodkovice nad Mohelkou Liberec Liberec 

Jablonec nad Nisou Jablonec nad Nisou Jablonec nad Nisou 

Je�manice Liberec Liberec 

Liberec Liberec Liberec 

Mníšek Liberec Liberec 

Nová Ves nad Nisou Jablonec nad Nisou Jablonec nad Nisou 

Pule�ný Jablonec nad Nisou Jablonec nad Nisou 

Rádlo Jablonec nad Nisou Jablonec nad Nisou 

Rychnov u Jablonce nad Nisou Jablonec nad Nisou Jablonec nad Nisou 

Stráž nad Nisou Liberec Liberec 

Šimonovice Liberec Liberec 

Zdroj: PROCES – Centrum pro rozvoj obcí a region�

Tabulka 4: P�ehled obcí vymezené širší sídelní aglomerace Liberec – Jablonec nad Nisou 
Obec ORP Okres 

Bed�ichov Jablonec nad Nisou Jablonec nad Nisou 

Dalešice Jablonec nad Nisou Jablonec nad Nisou 

Dlouhý Most Liberec Liberec 

Hodkovice nad Mohelkou Liberec Liberec 

Chrastava Liberec Liberec 

Jablonec nad Nisou Jablonec nad Nisou Jablonec nad Nisou 

Janov nad Nisou Jablonec nad Nisou Jablonec nad Nisou 

Je�manice Liberec Liberec 

Josef�v D�l Jablonec nad Nisou Jablonec nad Nisou 

Kryštofovo Údolí Liberec Liberec 

Liberec Liberec Liberec 

Lu�any nad Nisou Jablonec nad Nisou Jablonec nad Nisou 

Maršovice Jablonec nad Nisou Jablonec nad Nisou 

Mníšek Liberec Liberec 

Nová Ves Liberec Liberec 

Nová Ves nad Nisou Jablonec nad Nisou Jablonec nad Nisou 

Old�ichov v Hájích Liberec Liberec 

Prose� pod Ješt�dem Liberec Liberec 

Pule�ný Jablonec nad Nisou Jablonec nad Nisou 

Rádlo Jablonec nad Nisou Jablonec nad Nisou 

Rychnov u Jablonce nad Nisou Jablonec nad Nisou Jablonec nad Nisou 

Stráž nad Nisou Liberec Liberec 

Sv�tlá pod Ješt�dem Liberec Liberec 

Šimonovice Liberec Liberec 

Zdroj: PROCES – Centrum pro rozvoj obcí a region�
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P�ípravný výbor doporu�il variantu širší územní aglomerace, která byla následn�
schválena �ídicím výborem na 1. setkání 13. kv�tna 2015. 

Toto vymezení bylo schváleno v Zastupitelstvu m�sta Jablonce nad Nisou 18. 6. 2015 
usnesením ZM/138/2015 a v Zastupitelstvu m�sta Liberce dne 25. 6. 2015 usnesením 
ZM/173/2015. 
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C. SOCIOEKONOMICKÁ ANALÝZA 

C.1 Socioekonomická analýza – popis problémových oblastí 

Základní charakteristika území 

Vymezené zájmové území �ásti správního obvodu obce s rozší�enou p�sobností Liberec 
a správního obvodu obce s rozší�enou p�sobností Jablonec nad Nisou se rozkládá na tém��
13% rozlohy Libereckého kraje a zahrnuje 24 z celkových 215 obcí Libereckého kraje. 
K 1.1.2015 zde bydlelo celkem 176 400 obyvatel, což tvo�í cca 40 % všech obyvatel kraje, 
z toho SO ORP Liberec cca 121 tis. obyvatel a SO ORP Jablonec n. Nisou cca 55 tis. 
obyvatel. Hustota zalidn�ní v této oblasti se pohybuje výrazn� nad celokrajským pr�m�rem 
(438,0), naopak index stá�í, který vypovídá o po�tu obyvatel ve v�ku 65 a více let 
p�ipadajících na 100 d�tí do 15 let v�ku, se pohybuje pod pr�m�rem kraje. V samostatném SO 
ORP Jablonec n. Nisou je hodnota tohoto ukazatele vyšší (na 100 d�tí p�ipadá 108 obyvatel 
starších 65 let). V období od roku 2005 do roku 2014 se do �ešeného území p�ist�hovalo více 
než 5 200 obyvatel, což tvo�í 1/3 migra�ního p�ír�stku kraje. 

Tabulka 5: Základní charakteristika �ešeného území IPRÚ 

Území 
Rozloha 

(km2) 
Po�et 
obcí 

Po�et 
obyvatel k

Hustota 
obyvatel 2014 

(po�et 
obyvatel/km2)

Index stá�í 
2014 

Podíl 
nezam�stnaných 
osob za r. 2014 31.12.2014 

SO ORP Liberec 260,4 13 121 025 464,7 104,7 8,5

SO ORP Jablonec nad Nisou 142,3 11 55 375 389,1 108 7,1

Celkem vymezené území 402,7 24 176 400 438 105,6 7,8

Liberecký kraj 3 163,4 215 439 108 139 106,6 7,8

Podíl vymezeného území 
vzhledem k Libereckému kraji 

12,7% 11,2% 40,2% - - -

�eská republika 78 866, 0 6248 10 512 000 133 113,3 7,7

Zdroj: �eský statistický ú�ad, 2013, aktualizace 2015 
Pozn.: Podíl nezam�stnaných osob = podíl po�tu dosažitelných uchaze�� o zam�stnání ve v�ku 15-64 let 
k obyvatelstvu stejného v�ku, pr�m�rná ro�ní hodnota; Index stá�í = kolik obyvatel ve v�ku 65 a více let p�ipadá 
na 100 d�tí do 15 let v�ku 

Vývoj po�tu obyvatel v zájmovém území od roku 2005 kontinuáln� roste, do r. 2015 se po�et 
obyvatel zvýšil o 8 975, z toho o více než 6 800 vzrostl po�et obyvatel v SO ORP Liberec, 
zatímco v SO ORP Jablonec n. Nisou tato hodnota �inila 1 869 obyvatel. V posledních letech 
tempo r�stu zpomaluje. 
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Tabulka 6: Vývoj po�tu obyvatel v území IPRÚ 
Po�et obyvatel 
v SO ORP 

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

ORP Liberec 114 128 115 261 116 467 117 982 118 909 119 403 119 799 120 169 120 589 121 025 

ORP Jablonec 
nad Nisou 

53 297 53 539 54 043 54 444 54 657 54 799 54 710 54 909 55 166 55 375 

Celkem 167 425 168 800 170 510 172 426 173 566 174 202 174 509 175 078 175 755 176 400 

Zdroj: �eský statistický ú�ad, 2015 

Stárnutí obyvatelstva 

Ve v�kové struktu�e obyvatel nejsou mezi jednotlivými správními obvody výrazn�jší rozdíly, 
podobn� jako v celé �R probíhá i zde proces demografického stárnutí, kdy dlouhodob� roste 
po�et obyvatel v postproduktivním v�ku (nad 65 let) a snižuje se podíl obyvatel 
v p�edproduktivním v�ku (0-14 let). Do�asný nár�st v kategorii obyvatel p�edproduktivního 
v�ku se podle dalšího demografického vývoje v následujících letech op�t vrátí k nižším 
hodnotám. Ob� sledovaná území mají v porovnání s krajským pr�m�rem starší v�kovou 
strukturu obyvatel, nejpo�etn�jší kategorii z�stává obyvatelstvo v produktivním v�ku (podíl 
68,0 %). Tento stav bude v nadcházejících letech udržován, následn� vzhledem k dlouhodob�
 nízké mí�e porodnosti se proces demografického stárnutí bude zrychlovat. 

Tabulka 7: V�ková struktura obyvatel v roce 2012 - 2014 

V�ková kategorie SO ORP Liberec 
SO ORP Jablonec 

nad Nisou 
Liberecký kraj �eská republika 

rok 

P
od

íl
 o

by
va

te
l 

ve
 v
�k

ov
é 

st
ru

kt
u�

e 
(%

) 2012 2013 2014 2012 2013 2014 2012 2013 2014 2012 2013 2014

0–14 15,6 15,9 16,1 15,4 15,5 15,8 15,4 15,5 15,7 14,8 15,0 15,2

15–64 68,0 67,1 66,3 68,0 67,5 66,4 68,3 67,5 66,7 68,4 67,6 67,0

65 a více 16,4 17,0 17,6 16,6 17,2 17,8 16,2 17,0 17,6 16,8 17,4 17,8

Zdroj: �eský statistický ú�ad, b�žná evidence obyvatel, 2014 

O zrychlujícím se procesu demografického stárnutí vypovídá následující graf zobrazující 
vývoj indexu stá�í, který vyjad�uje po�et obyvatel ve v�ku 65 a více let p�ipadajících na 
100 d�tí do 15 let v�ku. V období let 2001 až 2013 hodnota indexu stá�í v obou správních 
obvodech výrazn� vzrostla. V roce 2001 více starších obyvatel bylo v SO ORP Liberec, 
v posledních letech se tento pom�r zm�nil. Demografické stárnutí v SO ORP Jablonec nad 
Nisou má výrazn� zrychlující tempo. V roce 2010 byla hodnota indexu stá�í rovna v obou 
územích cca 100, což znamená, že v tomto roce žil na území obou správních obvod� stejný 
po�et osob mladších 15 let i senior� nad 65 let. Podobný vývojový trend vykazuje také zm�na 
pr�m�rného v�ku obyvatel v období 2001 až 2012 – viz p�íloha B1. V porovnání 
s republikovými hodnotami se index stá�í pohybuje pod pr�m�rem.
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Obrázek 4: Index stá�í  
Zdroj: �SÚ, b�žná evidence obyvatel, stav obyvatel k 31.12.2013 
Pozn.: Index stá�í = po�et osob ve v�ku 65 a více na 100 osob ve v�ku 0 – 14 let  

�

Pro srovnání je v p�íloze B2 a B3 graficky znázorn�n po�et a podíl obyvatel mladších 15 let 
a obyvatel starších 65 v Libereckém kraji v roce 2011. V následujícím grafu je znázorn�na 
v�ková pyramida souhrnn� za celé �ešené území v roce 2014. Prost�ednictvím standardních 
demografických model� byla provedena prognóza po�tu obyvatel a jeho rozložení 
v jednotlivých v�kových kategoriích v roce 2050. Tato prognóza je d�ležitá pro ve�ejný 
sektor, který podle ní m�že do budoucna rámcov� plánovat sociální, bytovou a jiné politiky. 
Z provedené prognózy vyplývá, že bude pokra�ovat negativní trend stárnutí populace. Stále se 
bude zvyšovat po�et obyvatel v poproduktivním v�ku, a to zejména na úkor produktivní 
složky obyvatelstva. Zatímco v roce 2014 je nepo�etn�jší skupinou v�ková kategorie 35 – 39 
let, v roce 2050 to bude kategorie 70 – 74 let. V sou�asné dob� nejpo�etn�jší skupina obyvatel 
v produktivním v�ku se p�esune do postproduktivní složky. Pokles podílu produktivního 
obyvatelstva (a to zejména osob do 44 let) s sebou do budoucna p�inese mnoho negativních 
ekonomických a sociálních d�sledk�. Bude nar�stat tlak na státní správu v sociální oblasti, 
zejména v oblasti vyplácení starobních d�chod�. V roce 2014 se v �ešeném území nachází 
33 535 senior�, do roku 2050 tento po�et stoupne na více než 57 tisíc osob ve v�ku 65 let a 
více.  

Zcela opomíjeným faktem je skute�nost, že zatímco se do roku 2050 tém�� zdvojnásobí po�et 
osob v d�chodovém v�ku, po�et osob st�edního v�ku z�stane p�ibližn� stejný. St�ední 
generace tak bude perspektivn� tém�� dvojnásobn� zatížena rolí "pe�ujících", což se odrazí 
v jejich omezených možnostech pracovního uplatn�ní, zdravotním stavu a psychické pohod�. 
Sou�asn� s konstatováním nedostate�né kapacity sociálních služeb pro osoby nad 60 let je 
pot�eba mít na pam�ti nedostatek specializovaných preventivních, poradenských a 
odleh�ujících služeb pro jejich pe�ující rodinné p�íslušníky. Do roku 2050 se vlivem neustále 
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klesající porodnosti také sníží po�et d�tí do 14 let (p�edproduktivní složka obyvatelstva). 
Vzhledem k tomuto faktu bude docházet k optimalizaci školních a p�edškolních za�ízení.  

Obrázek 5: V�ková pyramida obyvatel obou SO ORP (prognóza) 
V�ková pyramida obyvatel SO ORP Liberec a SO ORP Jablonec nad Nisou 2014 a 2050 (prognóza); zdroj: 
�eský statistický ú�ad, 2014, prognóza �SÚ

Proces demografického stárnutí m�že výrazn�ji ovlivnit p�irozený p�ír�stek a migra�ní 
trendy. P�irozený p�ír�stek se v SO ORP Liberec pohybuje od roku 2003 a v SO ORP 
Jablonec n. Nisou od roku 2004 pravideln� v kladných hodnotách, s nejvyšším p�irozeným 
p�ír�stkem v roce 2010, kdy se v celém sledovaném území narodilo o 594 lidí více, než jich 
zem�elo. V následujících letech dochází ke snižování p�irozeného p�ír�stku obyvatel. 
V dalších letech pravd�podobn� dojde k návratu tohoto ukazatele do záporných hodnot. 

Migrace obyvatel 

Podobný vývoj vykazují migra�ní trendy. V�tšina obcí v uvedeném území byla v období od 
roku 2005 - 2012  migra�n� ziskových, tzn., že se zde více lidí p�ist�hovalo, než se 
vyst�hovalo (krom� Chrastavy a Josefova Dolu). Z�ejmý je zde vliv procesu suburbanizace, 
kdy se lidé st�hují z m�sta do jeho zázemí, tedy do okolních obcí. Nejv�tších hodnot hrubé 
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míry migra�ního salda dosahují obce v blízkosti m�st Liberec (nejvíce obec Šimonovice) 
a Jablonec n. Nisou (nejvíce obec Dalešice), avšak ani tato m�sta nejsou migra�n� ztrátová. 
Od roku 2010 však p�ír�stek obyvatel migrací výrazn� poklesl. 

�

�
Obrázek 6: Hrubá míra migra�ního p�ír�stku populace obcí 
Hrubá míra migra�ního p�ír�stku populace v obcích SO ORP Liberec a Jablonec nad Nisou (osmiletý pr�m�r 
z let 2005 - 2012); ydroj: �eský statistický ú�ad, 2012

Hrubé míry celkového p�ír�stku u jednotlivých obcí se p�íliš neliší od hodnot hrubých m�r 
migra�ního p�ír�stku, což je zp�sobeno tím, že hodnota migra�ního salda v období let 2005 až 
2012 ovliv�ovala celkový p�ír�stek nebo úbytek obyvatelstva mnohem více než hodnota 
p�irozeného p�ír�stku (úbytku). Op�t je z�ejmý nejv�tší celkový p�ír�stek obyvatel v okolí 
m�st Liberec a Jablonec nad Nisou. V roce 2012 �inila hodnota celkového p�ír�stku v SO 
ORP Liberec 385 obyvatel, v SO ORP Jablonec n. Nisou 199 obyvatel. 
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Obrázek 7: Hrubá míra celkového p�ír�stku populace obcí 
Hrubá míra celkového p�ír�stku populace obcí SO ORP Liberec a Jablonec nad Nisou (osmiletý pr�m�r z let 
2005 - 2012); Zdroj: �eský statistický ú�ad, 2012

Vzd�lanostní struktura obyvatelstva 

Vzd�lanostní úrove� obyvatel ve sledovaném území je v porovnání s úrovní �R pr�m�rná 
(v SO ORP Liberec) a podpr�m�rná (v SO ORP Jablonec n. Nisou). V porovnání s pr�m�rem 
Libereckého kraje však dosahují ob� území mírn� nadpr�m�rné hodnoty. V obou správních 
obvodech je oproti krajskému pr�m�ru výrazn� mén� obyvatel s nižším dosaženým vzd�láním 
(bez vzd�lání, základní, st�ední bez maturity). Zatímco v SO ORP Jablonec nad Nisou je 
nejv�tší podíl obyvatel s maturitou (28,2 %), v SO ORP Liberec je vyšší podíl osob s vyšším 
odborným vzd�láním (4,0 %) i osob s vysokoškolským vzd�láním (12,9 %). V obou t�chto 
ukazatelích dosahuje �ešená oblast v rámci celokrajského srovnání nadpr�m�rné hodnoty. 
P�estože stále ve vzd�lanostní struktu�e obyvatel správních obvod� má nejv�tší podíl osob se 
st�edním vzd�láním bez maturity, r�st vzd�lanosti se v posledních letech stále zrychluje, 
zejména se zvyšuje podíl osob s maturitou, což je vyvoláno požadavky trhu práce. 
Vzd�lanostní úrove� v jednotlivých obcích je však velice rozdílná, nejvyšší vzd�lanost je ve 
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m�stech Liberec a Jablonec n. Nisou. Pro zachování konkurenceschopnosti �ešeného území 
a zlepšování vzd�lanostní struktury obyvatelstva je nutný rozvoj vzd�lávacích aktivit pro d�ti 
a dosp�lé v rámci celoživotního vzd�lávání.  

�

Obrázek 8: Vzd�lanostní struktura obyvatelstva
Zdroj: �SÚ, SLDB 2011 
�

Trendy a p�edpoklady 

Obyvatelstvo žijící v �ešeném území nemá dostate�ný vnit�ní potenciál pro vlastní popula�ní 
r�st. Vzhledem ke snižování porodnosti a stagnaci migra�ního p�ír�stku bude v dalším období 
stagnovat a následn� také klesat po�et obyvatel v území, což s sebou p�inese snížení po�tu 
d�tí a nutnost optimalizovat kapacitu školních a p�edškolních za�ízení. Vzhledem 
ke zrychlujícímu se trendu demografického stárnutí bude v dalším období nar�stat také tlak na 
ve�ejnou správu v sociální oblasti, zejména v oblasti sociální infrastruktury a vybavení – 
domovy s pe�ovatelskou službou, ambulantní služby. 

Vzd�lanost obyvatelstva má vzhledem k podpr�m�rné úrovni dostate�ný potenciál k dalšímu 
r�stu. V území se nachází dostate�ný po�et a nabídka st�edních škol, výraznou úlohu 
v nár�stu vzd�lanosti bude stále více mít Technická univerzita Liberec, která produkuje 
vysokoškolsky vzd�lané obyvatelstvo v oborech pot�ebných pro regionální ekonomiku, která 
bude muset být zam��ená stále více na obory s vyšší p�idanou hodnotou. I p�esto se oblast 
potýká s nedostatkem n�kterých profesí na trhu práce. Neprovázání nabídky vzd�lávání 
s trhem práce m�že mít za následek odchod obyvatel do jiných region� (Praha). 
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Ekonomický potenciál, podnikatelské prost�edí 

Následující kapitola obsahuje základní informace o ekonomickém prost�edí a potenciálu 
v �ešeném území a popis nejvýznamn�jších zam�stnavatel�, míru podnikatelské aktivity, míru 
nezam�stnanosti a další klí�ové ukazatele.  

Trh práce a zam�stnanost 

V rámci SO ORP Liberec i Jablonec nad Nisou tvo�í ekonomicky aktivní obyvatelstvo tém��
polovinu obyvatel tohoto území (49,4 % v obou správních obvodech), což je mírn� nad 
republikovým pr�m�rem 48,7 %. Nadpr�m�rný podíl ekonomicky aktivních obyvatel (nad 
50 %) je v obcích Je�manice, Mníšek, Stráž nad Nisou, Šimonovice, Pule�ný a Rádlo, nejh��e 
je na tom v této oblasti obec Dalešice s podílem 43,8 % ekonomicky aktivních obyvatel. 
Ekonomicky aktivní obyvatelstvo tvo�í hlavní zdroj pracovní síly v území, která je pot�eba 
pro zajišt�ní jeho funkcí a rozvoje. Ekonomicky aktivní obyvatelstvo na území SO ORP 
Liberec a Jablonec nad Nisou je uvedeno v následující tabulce: 

Tabulka 8: Ekonomicky aktivní obyvatelstvo v území IPRÚ 

Obec ORP Po�et obyvatel 
Ekonomicky aktivní 
Po�et Podíl (%) 

Dlouhý Most Liberec 784 384 49,0

Hodkovice nad Mohelkou Liberec 2 827 1 397 49,4

Chrastava Liberec 6 013 2 920 48,6

Je�manice Liberec 452 237 52,4

Kryštofovo Údolí Liberec 301 149 49,5

Liberec Liberec 102 754 50 750 49,4

Mníšek Liberec 1 322 665 50,3

Nová Ves Liberec 782 358 45,8

Old�ichov v Hájích Liberec 665 318 47,8

Prose� pod Ješt�dem Liberec 338 154 45,6

Stráž nad Nisou Liberec 2 107 1 097 52,1

Sv�tlá pod Ješt�dem Liberec 901 433 48,1

Šimonovice Liberec 858 459 53,5

Bed�ichov Jablonec nad Nisou 300 148 49,3

Dalešice Jablonec nad Nisou 176 77 43,8

Jablonec nad Nisou Jablonec nad Nisou 44 567 21 363 47,9

Janov nad Nisou Jablonec nad Nisou 1 377 629 45,7

Josef�v D�l Jablonec nad Nisou 904 405 44,8

Lu�any nad Nisou Jablonec nad Nisou 1 716 804 46,9

Maršovice Jablonec nad Nisou 522 255 48,9

Nová Ves nad Nisou Jablonec nad Nisou 743 370 49,8

Pule�ný Jablonec nad Nisou 357 185 51,8

Rádlo Jablonec nad Nisou 710 356 50,1

Rychnov u Jablonce nad Nisou Jablonec nad Nisou 2 589 1 279 49,4

Celkem SO ORP Liberec 140 642 69 004 49,4
Celkem SO ORP Jablonec nad Nisou 53 961 25 871 49,4

Zdroj: �eský statistický ú�ad, S�ítání lidu, dom� a byt� 2011, data k 26. 3. 2011 
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Sou�asný ekonomický stav v území, který ovliv�uje situaci na trhu práce, je vyvolán velkými 
zm�nami v posledních n�kolika letech a probíhající ekonomickou recesí. Za ú�elem 
vypo�ádání se s t�mito zm�nami a zlepšování stavu v oblasti trhu práce a zam�stnanosti byl 
v dubnu roku 2014 podepsán zakládací dokument Paktu zam�stnanosti Libereckého kraje, 
kterým bylo uzav�eno partnerství v oblasti zam�stnanosti mezi Libereckým krajem, 
Sdružením pro rozvoj Libereckého kraje, Krajskou hospodá�skou komorou Libereckého kraje, 
libereckou pobo�kou Ú�adu práce �R a Regionální radou odborových svaz� �MKOS pro 
Liberecký kraj. Cílem paktu je vytvá�ení pracovních míst v regionu prost�ednictvím 
spolupráce soukromých subjekt�, ve�ejné správy a neziskového sektoru. V návaznosti na 
tento pakt bude vypracována Strategie rozvoje lidských zdroj� Libereckého kraje, která bude 
hlavním dokumentem pro dosažení cíl� Paktu zam�stnanosti Libereckého kraje. 

Systematicky a dlouhodob� se ohroženým skupinám na trhu práce v území v�nuje n�kolik 
neziskových organizací. Od roku 1995 poskytuje služby zam�stnávání lidí se zdravotním 
znevýhodn�ním spole�nost RYTMUS. Od roku 2003 spole�nost D.R.A.K. poskytuje služby 
zam�stnanosti lidem pe�ujícím o blízké s handicapem. Od roku 2005 Centrum Kašpar 
pomáhá ohroženým skupinám na trhu práce najít vhodné zam�stnání a firmám dává 
doporu�ení jak využívat pracovního potenciálu všech zam�stnaneckých skupin s ohledem na 
diverzitu pracovních tým� a sla	ování soukromých a pracovních rolí. 

I p�es silnou vlnu propoušt�ní z�stalo v oblasti n�kolik velkých zam�stnavatel�, kte�í mají 
výrazný vliv na strukturu zam�stnanosti. Nejv�tší zam�stnavatelé se soust�e	ují ve m�st�
Liberec a Jablonec nad Nisou. V sou�asnosti je nejv�tším zam�stnavatelem v rámci 
sledovaného území spole�nost PRECIOSA, a.s. z Jablonce n. Nisou, která p�sobí v oblasti 
sklá�ství (výroba a zpracování broušeného k�iš
álového skla) a zam�stnává více než 3 000 
pracovník�. Dále to jsou Krajská nemocnice Liberec, a.s. (více než 2 500 zam�stnanc�) 
a spole�nost Magna Exteriors & Interiors (Bohemia) s.r.o., která je výrobcem a dodavatelem 
komponent� a systém� pro automobilový pr�mysl (více než 2 000 zam�stnanc�). Nad 1 000 
pracovník� zam�stnávají další 4 významné subjekty, z toho t�i p�sobí v oblasti 
automobilového pr�myslu. P�ehled nejvýznamn�jších zam�stnavatel� s více než 500 
zam�stnanci je uveden v tabulce níže. I p�esto, že nejv�tšími podnikatelskými subjekty jsou 
p�evážn� pr�myslové podniky s návazností na automobilový pr�mysl, odv�tvová struktura 
hospodá�ství je v tomto území pom�rn� diverzifikovaná. 

Tabulka 9: Nejv�tší zam�stnavatelé v SO ORP Liberec a SO ORP Jablonec nad Nisou 

Zam�stnavatel Obec P�evažující �innost 
Po�et 

zam�stnanc�

PRECIOSA, a.s.  
Jablonec nad 
Nisou  

Výroba a zpracování ostatního skla v�. 
technického  

3 000 - 3 999 

Krajská nemocnice Liberec, a.s.  Liberec  Ústavní zdravotní pé�e  2 500 - 2 999 

Magna Exteriors & Interiors 
(Bohemia) s.r.o.  

Liberec  
Výroba ostatních díl� a p�íslušenství pro 
motorová vozidla  

2 000 - 2 499 

DENSO MANUFACTURING 
CZECH s.r.o.  

Liberec  
Výroba pr�myslových chladicích a 
klimatiza�ních za�ízení  

1 500 - 1 999 
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Zam�stnavatel Obec P�evažující �innost 
Po�et 

zam�stnanc�

Technická univerzita v Liberci  Liberec  Terciární vzd�lávání  1 500 - 1 999 

TRW Automotive Czech s.r.o.  
Jablonec nad 
Nisou  

Opravy a údržba motorových vozidel, krom�
motocykl�  

1 000 - 1 499 

Benteler �R s.r.o.  Chrastava  
Výroba ostatních díl� a p�íslušenství pro 
motorová vozidla  

1 000 - 1 499 

agentura JOBSTUDENT spol. s r.o.  Liberec  
�innosti agentur zprost�edkujících práci na 
p�echodnou dobu  

500 - 999 

Dopravní podnik m�st Liberce a 
Jablonce nad Nisou, a.s.  

Liberec  M�stská a p�ím�stská pozemní osobní doprava  500 - 999 

GRUPO ANTOLIN BOHEMIA, a.s. Chrastava  
Výroba ostatních díl� a p�íslušenství pro 
motorová vozidla  

500 - 999 

Magna Exteriors & Interiors 
(Nymburk) s.r.o.  

Liberec  
Výroba ostatních díl� a p�íslušenství pro 
motorová vozidla  

500 - 999 

Monroe Czechia s.r.o.  
Hodkovice nad 
Mohelkou  

Výroba ostatních díl� a p�íslušenství pro 
motorová vozidla  

500 - 999 

STATUTÁRNÍ M�STO LIBEREC  Liberec  Všeobecné �innosti ve�ejné správy  500 - 999 

Zdroj: Ústav územního rozvoje, �eský statistický ú�ad - Registr ekonomických subjekt�, 2013 
Pozn.: zelená – SO ORP Liberec, žlutá – SO ORP Jablonec nad Nisou 

Z práce neziskových organizací dále vyplývá, že tém�� polovina velkých zam�stnavatel�
regionu rozvíjí ve vybraných oblastech personální politiku rovných p�íležitostí (flexibilní 
práce, originální opat�ení na podporu sla	ování práce a soukromí, podpora mezigenera�ní 
spolupráce, odpov�dný outplacement aj.). T�mito podniky jsou: Krajská nemocnice Liberec, 
a.s., DENSO, TUL, TRW, Benteler, DPMLJ, statutární m�sto Liberec. Jejich potenciál 
trendsetter� je však zapot�ebí rozvíjet a nechat prosakovat i do p�ístupu menších 
zam�stnavatel�. Sou�asn� je t�eba za�ít ekonomicky vy�íslovat dopad t�chto pozitivních 
firemních opat�ení na sociální a zdravotní oblast. To umožní pouze systematická koncep�ní 
spolupráce nap�í� sektory a také zam��ení v�deckého potenciálu stávajících výzkumných 
institucí sm�rem k "m�kkým" obor�m. 

Z pohledu velikosti podnik� p�evažují samostatn� výd�le�n� �inné osoby (bez zam�stnanc�) 
a mikropodniky do 9 zam�stnanc�. Výrazný podíl je také malých podnik� (806 subjekt�), 
které jsou v dob� hospodá�ské krize nejstabiln�jší, protože dokážou pružn� reagovat na zm�ny 
na trhu práce. P�esto nejvýrazn�jší podíl na zam�stnanosti mají velké podniky s více než 
250 zam�stnanci, kterých v SO ORP Liberec sídlí 26 a v SO ORP Jablonec n. Nisou celkem 
11 – viz tabulka níže. Mezi mikropodniky a malými podniky p�evažují subjekty p�sobící ve 
službách (ve�ejných, komer�ních). 
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Tabulka 10: Po�et subjekt� podle po�tu zam�stnanc� v letech 2012-2014

Po�et subjekt� podle po�tu zam�stnanc� SO ORP Liberec SO ORP Jablonec nad Nisou 

rok 2012 2013 2014 2012 2013 2014 
bez zam�stnanc� 11 696 11 334 11 352 4 857 4 757 4 776
1–9 zam�stnanc� (mikropodniky) 2 962 2 853 2 908 1 106 1 058 1 047
10–49 zam�stnanc� (malé podniky) 596 571 559 210 204 197
50–249 zam�stnanc� (st�ední podniky) 146 141 143 50 49 50
250 a více zam�stnanc� (velké podniky) 26 29 31 11 11 11
nezjišt�no 29 951 27 184 27 636 9 118 8 739 8 713

Zdroj: �eský statistický ú�ad, 2012, aktualizace 2015 

Nejv�tší podíl osob je zam�stnaných dle klasifikace OKE� (CZ NACE) v odv�tví 
zpracovatelského pr�myslu (více než t�etina zam�stnaných), další významný podíl tvo�í 
kategorie Velkoobchod, maloobchod a oprava motorových vozidel. Po�et a podíl osob 
zam�stnaných v jednotlivých odv�tvích dle OKE�/CZ NACE je uveden v P�íloze A1. 

Oblast sociálního podnikání v území není p�íliš rozvinutá, v dob� zpracování strategie existuje 
v území jeden sociální podnik. Dle neformálních informací se �ada organizací hlásí 
k princip�m sociálního podnikání, nejsou ale oficiáln� registrovány jako sociální podniky, 
zpravidla kv�li omezení, která by jim p�inesl režim podpory de minimis. Fungují tedy bu	
jako b�žné podniky, nebo jako chrán�ná pracovišt�.

Nezam�stnanost 

Vývoj míry nezam�stnanosti v �ešeném území kopíruje vývoj v rámci Libereckého kraje i �R. 
Do p�íchodu ekonomické recese koncem roku 2008 míra nezam�stnanosti dlouhodob� klesala 
až pod 6 % hranici. Následn� došlo k výraznému propoušt�ní zam�stnanc� a skokovému 
nár�stu po�tu nezam�stnaných. Vlivem ekonomické krize výrazn� poklesl po�et nabízených 
volných pracovních pozic, �ímž došlo k nár�stu po�tu uchaze�� o zam�stnání. Neustále se tak 
prohlubuje rozdíl mezi poptávkou po práci a její reálnou nabídkou. První vlna recese m�la 
výrazn�jší vliv na zam�stnanost v SO ORP Jablonec nad Nisou, kdy po velkém propoušt�ní 
stoupla míra nezam�stnanosti v b�eznu 2010 na 12,2 %, ve stejném období tato hodnota v SO 
ORP Liberec �inila 10,5 %. Následovalo postupné snižování nezam�stnanosti, výrazn�ji v SO 
ORP Jablonec nad Nisou, kde od konce roku 2010 až do sou�asnosti je míra nezam�stnanosti 
nižší než v SO ORP Liberec. V prosinci 2012 došlo k dalšímu propoušt�ní a zvýšení míry 
nezam�stnanosti. Od b�ezna 2013 došlo ke zm�n� metodiky výpo�tu nezam�stnanosti 
a novým ukazatelem je podíl nezam�stnaných osob, který vyjad�uje podíl dosažitelných 
uchaze�� o zam�stnání ve v�ku 15 – 64 let ze všech obyvatel ve stejném v�ku. Z tohoto 
d�vodu došlo ke snížení tohoto ukazatele, ale úrove� nezam�stnanosti z�stala stejná, 
v posledních m�sících navíc vzrostla na 8,9 % v SO ORP Liberec a na 7,6 % v SO ORP 
Jablonec nad Nisou. V porovnání s �eskou republikou je míra nezam�stnanosti v SO ORP 
Liberec vyšší. 
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Obrázek 9: Vývoj míry nezam�stnanosti v SO ORP Liberec, SO ORP Jablonec nad Nisou
Zdroj: MPSV, Ú�ad práce – Kontaktní pracovišt� Liberec, Jablonec nad Nisou, 2014 
Pozn.: Od 3/2013 – zm�na metodiky výpo�tu nezam�stnanosti => podíl nezam�stnaných osob 

Podle údaj� ú�adu práce v roce 2014 byl ve struktu�e nezam�stnaných nejv�tší podíl osob 
s délkou evidence do 6 m�síc� (cca 40 % ze všech nezam�stnaných osob). Následný pokles 
evidence osob do 12 m�síc� upozor�uje na fakt, že mnoho nezam�stnaných si nejdéle po p�l 
roce nachází zam�stnání. To je zcela jist� ovlivn�no také sezónními a ve�ejn� prosp�šnými 
pracemi, které jsou �asto dotovány pouze na p�l roku. Velkým problémem v �ešeném území 
je dlouhodobá nezam�stnanost nad 12 m�síc�, do které spadá 40,7 % uchaze�� o zam�stnání 
v SO ORP Liberec a 39,7 % nezam�stnaných osob v SO ORP Jablonec n. Nisou.  

Nižší hodnota po�tu uchaze�� na jedno volné místo na úrovni ORP Liberec je zp�sobena 
zejména vyšším po�tem pracovních p�íležitostí. Tento rozdíl ve srovnání s ORP Jablonec nad 
Nisou p�ipisujeme zejména rozdílu ve velikosti obou obcí, s �ímž úzce souvisí po�et 
zam�stnavatel� v soukromé i státní sfé�e, vyšší zam�stnanost v pr�myslu, ale i ve službách, 
obchodu, školství a dalších odv�tvích terciární sféry v krajském m�st�. Z hlediska odv�tvové 
struktury považujeme za ovliv�ující faktor také rozdíl v podílu sklá�ského a bižuterního 
pr�myslu na zam�stnanosti v obou ORP, který je v ORP Jablonec n. N. vyšší.  V d�sledku 
hospodá�ské krize, která zasáhla rovn�ž sklá�ský a bižuterní pr�mysl, došlo na úrovni ORP 
Jablonec n. N. k výrazn�jšímu nár�stu nezam�stnanosti a úbytku pracovních p�íležitostí. 
 Z hlediska po�tu pracovních p�íležitostí hraje v neprosp�ch ORP Jablonec n. N. rovn�ž horší 
dopravní obslužnost a mén� p�íznivé geografické podmínky (vyšší hornatost) v porovnání 
s ORP Liberec.  

Vyšší míru nezam�stnanosti na úrovni ORP Liberec od�vod�ujeme mj. zejména vyšším 
po�tem obyvatel žijících v sociáln� vylou�ených lokalitách na úrovni ORP Liberec (m�stské 
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�ásti Je�áb, Františkov, Rochlice). (Zdroj zd�vodn�ní: vyjád�ení Ú�adu práce �R, krajské 
pobo�ky v Liberci, 2015). 
Navzdory po�tu uchaze�� o zam�stnání v �ad� hospodá�ských odv�tví chybí kvalifikovaní 
pracovníci/ce pro stávající místa, s �ímž souvisí také trend vyšší nezam�stnanosti skupin 
uchaze��/ek, kte�í/ré vyžadují zvláštní pé�i. Jedná se zejména o osoby dlouhodob�
nezam�stnané, pe�ující o d�ti do 15 let, pe�ující o blízké, osoby starší 50 let. Mezi 
dlouhodob� nezam�stnané pat�í zejména osoby ohrožené sociálním vylou�ením. 
U dlouhodob� nezam�stnané osoby je velmi t�žký návrat zp�t do práce a m�že docházet 
k negativním psychickým zm�nám, n�kdy i trvalým. 
Na zam�stnanost v území má významný vliv rozvoj a prosperita automobilového pr�myslu. 
Potenciálním ohrožením v oblasti zam�stnanosti a trhu práce z�stává závislost výroby na 
poptávce na domácích i zahrani�ních trzích zejména v automobilovém pr�myslu. 
Problematické z�stává i nízké spole�enské a finan�ní ohodnocení tradi�ních �emeslných 
a zem�d�lských �inností. 

Na trhu práce se pravd�podobn� v kraji projeví následující tendence:  

- restrukturalizace - snižování podílu sklá�ského, textilního, potraviná�ského pr�myslu 
na ekonomické aktivit� a r�st nezam�stnanosti v relevantních lokalitách a n�kterých 
sociálních skupinách (mládež, rodi�e s malými d�tmi, osoby ve v�ku nad 50 let, 
nekvalifikovaní lidé);  
- R�st disproporcí mezi kompetencemi pracovní síly a poptávkou na trhu práce;  
- Výrazn�jší r�st produktivity práce, racionalizace vedoucí k úbytku pracovních míst. 

�

Obrázek 10: Délka evidence uchaze�� o zam�stnání k 31. 3. 2014 
Zdroj: MPSV, Ú�ad práce – Kontaktní pracovišt� Liberec, Jablonec nad Nisou, data k 31. 3. 2014
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Tabulka 11: Vzd�lanostní struktura uchaze�� o zam�stnání a volných míst k 31.1.2015 
Zdroj dat: Ú�ad práce �R 

Tabulka 12: Délka nezam�stnanosti  vybraných skupin uchaze�� k 31.1.2015 
Zdroj dat: Ú�ad práce �R 
Nezam�stnanost k 31. 

1. 2015 
Po�et nezam�stnaných Po�et nezam. dle délky nezam�stnanosti 

Území - ORP 
celkem 

Procentní 
podíl 

v kraji 

Z toho 
OZP 

uchaz. s 
evid. delší 
5 m�síc�

Z toho 12-24 
m�síc� Z toho nad 

24 m�síc�

Procentní 
podíl v kraji 

Jablonec nad Nisou 4 362 18,3 489 2 659 684 1 129 17,8

Liberec 9 709 40,8 1 018 6 179 1 602 2 640 41,7

Liberecký kraj 23 778 100 2 722 14 417 3 656 6 325 100

�

Zdroj dat: 
Ú�ad práce 
�R, 31. 1. 
2015  

Vzd�lanostní struktura uchaze�� o zam�stnání 

bez neúplné zákl. nižší nižší str. str.odb.vzd. str. a str.odb. ÚSO ÚSO  s vyšší bakalá�. VŠ doktor. neuve- 

vzd�l. zákl.vzd�l. vzd�l. st�.vzd�l. odbor.vzd. s výu�.lis. bez mat. a v.l. ÚSV 
s vyu�.a 

mat. 
mat.bez 
vyu�. 

odb.vzd�l. vzd�l. vzd�l. deno 

Jablonec nad 
Nisou

6 19 1 426 2 73 1 599 26 104 155 707 34 61 149 1 47

Liberec 13 48 2 943 6 232 3 678 47 209 303 1 664 53 121 382 10 116

Liberecký 
kraj

24 126 6956 14 659 9395 158 552 831 3808 160 311 763 21 531

Struktura volných míst podle vzd�lání 

bez neúplné zákl. nižší nižší str. str.odb.vzd. str. a str.odb. ÚSO ÚSO vyšší bakalá�. VŠ doktor. neuve- 

vzd�l. zákl.vzd�l. vzd�l. st�.vzd�l. odbor.vzd. s výu�.lis. bez mat. a v.l. ÚSV 
s vyu�.a 

mat. 
s mat.bez 

vyu�. 
odb.vzd�l. vzd�l. vzd�l. deno 

Jablonec nad 
Nisou

0 0 132 0 1 202 1 3 6 64 5 2 32 0 0

Liberec 25 0 562 4 0 881 4 10 42 352 6 14 63 11 0

Liberecký kraj 38 10 1233 8 7 1625 6 76 69 573 26 24 165 11 0
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Zem�d�lství, pr�mysl, služby 

�ešené území doznalo v posledních deseti letech výrazné strukturální zm�ny hospodá�ství. 
Oblast má sice stále siln� pr�myslový charakter s velkým významem zpracovatelského 
pr�myslu, došlo však k  útlumu tradi�ní textilní a �áste�n� i sklá�ské výroby. Textilní pr�mysl 
prošel po útlumu restrukturalizací, v oboru však p�sobí firmy zam��ené zejména na speciální 
textilie (technické textilie). V Liberci pak má sídlo úsp�šný klastr technických textilií 
CLUTEX a �eská technologická platforma pro textil. Nejvýznamn�jší postavení mají 
podniky p�sobící v oblasti automobilové výroby, obráb�ní, stroj� a za�ízení, a stále také 
v oblasti sklá�ství. Práv� úzká specializace na automobilový pr�mysl výrazn� ovlivnila nár�st 
míry nezam�stnanosti v období recese. Pro p�ípadný další rozvoj pr�myslu v �ešeném území 
chybí plochy pro pr�mysl, stávající pr�myslové plochy jsou pln� využity. 

Vyšší ekonomickou stabilitu vykazují podnikatelské subjekty p�sobící v oblasti služeb 
a obchodu. P�estože z tabulky níže vyplývá, že podíl t�chto ekonomických subjekt� se 
snižuje, podíl zam�stnaných osob v nich každoro�n� roste. Na druhou stranu je velkým 
problémem výrazný po�et obchodních ploch a nákupních center, zejména ve m�st� Liberec, 
které má nejvíce �tvere�ních metr� nákupních ploch na tisíc obyvatel v �R (1 200 m2), podle 
n�kterých pr�zkum� i v Evrop�. Podobná situace m�že brzy nastat také v Jablonci nad Nisou. 
Zna�ný význam pro ekonomiku v dané oblasti má také stavebnictví. Jak ukazuje tabulka níže 
v období let 2001 až 2014, podíl ekonomických subjekt� p�sobících ve stavebnictví mírn�
vzrostl. Naopak stále více na významu ztrácí také zem�d�lství, a to i díky charakteru území
s p�evahou mén� úrodných pozemk� pro zem�d�lské hospoda�ení a limity ochrany p�írody 
a krajiny. Ekonomické subjekty s p�evažující zem�d�lskou �inností tvo�í pouze cca 2 % všech 
subjekt� (nepatrn� více se sídlem v SO ORP Liberec). Tabulka níže zobrazuje vývoj podílu 
ekonomických subjekt� ve vybraných odv�tvích v období 2001 až 2014.�

Tabulka 13: Podíl ekonomických subjekt� podle vybraných odv�tví ekonomické �innosti (v %) 

Rok  
SO ORP Liberec SO ORP Jablonec nad Nisou 

Zem�d�lství Pr�mysl Stavebnictví Obchod  Zem�d�lství Pr�mysl Stavebnictví Obchod 

2001 3,8 15,0 15,6 33,2 2,8 19,3 13,2 32,5 

2002 3,6 14,7 15,3 33,9 2,7 19,5 12,7 32,4 

2003 3,6 14,6 15,3 32,9 2,7 19,3 12,6 31,7 

2004 3,6 14,5 15,4 32,3 2,7 18,9 12,8 31,2 

2005 3,6 14,4 15,5 31,8 2,9 18,7 12,8 31,0 

2006 3,5 14,3 15,6 31,7 2,8 18,5 12,8 31,1 

2007 3,5 13,9 15,8 31,6 2,8 18,1 13,3 30,9 

2008 3,5 13,5 15,5 31,3 2,8 17,7 13,2 30,5 

2009 1,7 13,3 15,9 31,2 1,6 17,3 13,6 29,9 

2010 1,9 13,4 16,2 31,0 1,7 17,3 13,8 29,7 

2011 2,1 13,6 15,8 30,6 1,7 17,0 13,7 23,3 

2012 2,3 13,4 15,8 30,7 1,9 17,2 14,0 24,2 

2013 2,4 13,1 14,0 nezjišt�no 1,9 16,4 13,1 nezjišt�no

2014 2,4 13,0 13,9 nezjišt�no 2,0 16,4 12,9 nezjišt�no

Zdroj. �SÚ, 2013, aktualizace 2015; Pozn.: ekonomické subjekty se sídlem na území správního obvodu (k 31. 
12.) 
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Cestovní ruch 

Cestovní ruch je jednou z možných oblastí pro zvýšení ekonomického r�stu v �ešené oblasti. 
Oba správní obvody svou polohou v blízkosti státních hranic s N�meckem a Polskem, i díky 
lokalizaci v blízkosti Jizerských hor, mají výrazný potenciál v cestovním ruchu. 
P�edpokladem pro rozvoj cestovního ruchu jsou dobré p�írodní podmínky, p�írodní a kulturní 
d�dictví, kulturn�-historické atraktivity i atraktivity spojené s po�ádáním sportovních akcí.  

V území je dostate�n� široká nabídka pro letní i zimní turismus. Dominantním sportovním 
odv�tvím je v �ešeném území zejména b�žecké lyžování, celorepublikov� významné je 
i sjezdové lyžování a skoky na lyžích. 

Významná je také cykloturistika, jejíž potenciál m�že být dále rozvinut dopln�ním sít�
regionálních cyklostezek a cyklotras. V sou�asné dob� je cykloturistika provozována zejména 
v Jizerských horách, chybí propojení mezim�stské cykloturistické sít�. Územím prochází 
mezinárodní cyklokoridor „ODRA – NISA“, který by m�l být využíván jako páte� pro rozvoj 
další infrastruktury cyklotras a cyklostezek, a jižní trasa obnovené H�ebenovky. 

Po�et ubytovaných osob na území obou správních obvod� dlouhodob� klesá. Zatímco v roce 
2000 se zde ubytovalo více než 233 000 návšt�vník�, v roce 2010 to bylo už pouze cca 
185 000 turist�. Úm�rn� s tím klesá i po�et p�enocování. Výrazn�jší je pokles hodnot v SO 
ORP Jablonec nad Nisou. Naopak se p�íliš nem�ní pr�m�rný po�et p�enocování jednoho 
návšt�vníka a doba jeho pobytu, která se dlouhodob� pohybuje kolem 4 dn�.  

P�estože po�et ubytovaných klesá, celková návšt�vnost regionu vykazuje trend r�stu, což 
znamená, že úloha cestovního ruchu pro rozvoj této oblasti neustále roste a dá se p�edpokládat 
její zvyšující se vliv na ekonomickou situaci v území. Potenciál cestovního ruchu �ešeného 
území není v dostate�né mí�e využit, což je d�sledek p�edevším nedostate�né a nekoncep�ní 
propagace území a jeho cestovního ruchu. Další p�ekážkou je mizivá spolupráce soukromého 
a ve�ejného sektoru. To je mimo jiné i p�í�inou neefektivní propagace území. Prezentace je 
vytvá�ena ad hoc ve�ejnou správou a v drobné mí�e zna�n� atomizovanou formou ze strany 
soukromého sektoru. Otevírá se obrovský potenciál v prohloubení spolupráce mezi ve�ejným 
a soukromým sektorem. 

 Prostorové rozložení základní infrastruktury cestovního ruchu i doprovodných služeb je 
v území koncentrováno do nejatraktivn�jších oblastí. Vedle nich existují místa, kde není 
infrastruktura zejména z pohledu dopl�kových služeb, a není tak efektivn� využit jejich 
turistický potenciál. P�ekážkou v plném využití turistického potenciálu je špatný technický 
stav kulturních a technických památek, který je d�sledkem nedostate�ného financování pé�e 
o tyto objekty. Rozvoj cestovního ruchu, tvorba dalších atraktivit a efektivní propagace 
cestovního ruchu vedoucí ke zvyšování po�tu návšt�v bude mít pozitivní vliv na 
ekonomickou situaci území, zejména z pohledu výnos� z cestovního ruchu a vzniku nových 
pracovních míst v za�ízeních infrastruktury cestovního ruchu. 
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V�da, výzkum, inovace 

V�da a výzkum se v rámci �ešeného území koncentruje p�evážn� do m�sta Liberec, ve kterém 
sídlí zejména dv� významné instituce zabývající se v�deckovýzkumnou �inností. Jedná se 
o Technickou univerzitu Liberec, která pat�í k p�edním univerzitám v oblasti výzkumu 
a vývoje v �R. V roce 2012 otev�ela Ústav pro nanomateriály, pokro�ilé technologie a 
inovace, jehož cílem je p�isp�t k rozvoji regionu, tradi�n� orientovaného na technická odv�tví 
pr�myslu. Ústav propojuje laborato�e technických obor� univerzity a jejich spolupráci 
s významnými subjekty aplika�ní sféry. Výzkumné programy jsou zam��ené na oblast 
materiálového výzkumu a konkurenceschopného strojírenství s d�razem na využitelnost 
výsledk� výzkumu a vývoje v praxi. 

Druhou institucí je Výzkumný ústav textilních stroj�, a.s., který v roce 2013 otev�el Centrum 
rozvoje strojírenského výzkumu Liberec, které se stalo prvním pracovišt�m svého typu 
v �eské republice (vzniklo v rámci Opera�ního programu Výzkum a vývoj pro inovace 
ministerstva školství). Hlavní cílem tohoto centra je rozvoj poznatk� a postup� uplatnitelných 
p�i návrzích stroj� a za�ízení zpracovatelského pr�myslu, kam pat�í zejména stroje obráb�cí, 
sklá�ské, bižuterní, polygrafické, montážní, textilní a jednoú�elové stroje, nap�. pro 
automobilový pr�mysl, apod. Všechna centra nabírají nové pracovníky VaV, disponují 
ojedin�lými laboratorními technologiemi. Nejrozší�en�jší oblastí výzkumu a vývoje na 
�ešeném území jsou technické v�dy. �ešené území není z pohledu výzkumu a vývoje 
ovlivn�no pouze institucemi, které se v tomto území p�ímo nachází, ale také institucemi mimo 
jeho hranice v rámci Libereckého kraje. K hlavním aktér�m výzkumu a vývoje na �ešeném 
území a v rámci Libereckého kraje jsou následující výzkumné instituce: 

� Technická univerzita Liberec - Výzkum a vývoj je zde realizován katedrami 
jednotlivých fakult a Ústavem pro nanomateriály financovaném z OP VaVpI. 

� VÚTS, a.s., Liberec - Soukromá výzkumná instituce, která se zam��uje na kompletní 
služby p�i návrhu, vývoji a konstrukci strojních za�ízení, které je v malých sériích 
schopná také vyráb�t. 

� Membrain, s.r.o., Stráž pod Ralskem - výzkumná, inženýrsko-technologická 
spole�nost, která p�sobí v oblasti aplikovaného výzkumu membránových proces�
a zejména na p�enos poznatk� v�deckého výzkumu do komer�ní praxe. 

� Strojírenský zkušební ústav s.p., Jablonec nad Nisou  - Pobo�ka státní zkušebny pro 
tepelná, mechanická a elektrická za�ízení, která je d�ležitým centrem pro testování 
nových výrobk� a technologií. 

� TopTec, Turnov - Jediná výzkumná instituce v �eské republice, která je zam��ena na 
výzkum a vývoj v oblasti ultrap�esné a speciální optiky.  

Na území Libereckého kraje v oblasti výzkumu a vývoje p�sobí �ada velkých firem 
zapojených do nadnárodních holding� p�edevším v oblasti automobilového pr�myslu, 
a st�ední podniky se zahrani�ními a �eskými vlastníky. V oblasti malých podnik� se jedná 
v oblasti výzkumu a vývoje p�edevším o jednotlivce - podnikové technology, které však 
málokdy disponují dostate�nými finan�ními prost�edky na vlastní výzkum a vývoj. K dalším 
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významným subjekt�m, které p�sobí v oblasti výzkumu a vývoje nebo spolupracují na 
Regionální inova�ní strategii na území Liberecké kraje, pat�í následující: 

� Liberecký kraj 

� ARR - Agentura regionálního rozvoje, spol. s r.o.  

� Krajská hospodá�ská komora 

� Regionální kontaktní organizace Liberec (RKO Liberec)  

� Akademické koordina�ní st�edisko Euroregionu Nisa 

� CzechInvest – regionální kancelá� pro Liberecký kraj 

� IQLANDIA, o.p.s. 

� Clutex  - klastr technických textilií 

� �eská membránová platforma o.s (CZEMP) 

� �TPT – �eská technologická platforma pro textil 

� Krajská nemocnice Liberec, a.s. 

Výdaje do výzkumu a vývoje v Libereckém kraji od roku 2009 stoupají, nejv�tší nár�st byl 
sledován v roce 2012, kdy bylo do výzkumu a vývoje vloženo tém�� o miliardu K� více než 
v roce p�edchozím, následoval však pokles. V rámci �eské republiky je Liberecký kraj 
k 1. 1. 2015 podle níže uvedených výdaj� do výzkumu a vývoje na 9. pozici, viz následující 
tabulka obsahující celkové výdaje do výzkumu a vývoje v jednotlivých krajích.

Tabulka 14: Celkové výdaje do výzkumu a vývoje v Libereckém kraji 

Kraje 
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

(mil. 
K�) 

(mil. 
K�) 

(mil. K�)
(mil. 
K�) 

(mil. 
K�) 

(mil. 
K�) 

(mil. 
K�) 

(mil. 
K�) 

(mil. 
K�)�

(mil. 
K�)�

Hl. m. Praha 15 835 19 186 22 914 22 481 20 906 20 998 23 180 25 337 26 037 29 636

Jihomoravský kraj 4 654 5 057 5 726 6 047 8 127 8 411 11 170 14 654 16 360 17 002

St�edo�eský kraj 4 526 5 072 6 348 5 632 5 649 5 956 6 234 6 090 9 691 9 702

Moravskoslezský kraj 2 182 2 382 2 765 2 661 3 030 3 114 4 941 4 578 4 743 5 176

Plze�ský kraj 1 130 1 334 1 394 1 767 1 599 2 295 3 130 3 779 4 133 4 734

Olomoucký kraj 1 372 1 328 1 511 1 433 1 620 1 599 2 126 3 558 3 057 3 373

Liberecký kraj 1 110 1 483 1 312 1 517 1 329 1 449 1 861 2 850 2 365 2 610

Pardubický kraj 1 614 1 906 1 956 1 916 1 866 2 113 2 470 2 781 2 687 2 725

Jiho�eský kraj 1 610 1 713 1 787 1 967 2 123 2 116 2 169 2 570 2 549 2 504

Zlínský kraj 1 571 1 646 1 721 1 633 1 583 1 809 2 109 2 313 2 003 2 725

Královéhradecký kraj 1 169 985 1 268 1 213 1 651 1 568 1 675 1 599 1 877 2 051

Ústecký kraj 589 588 692 808 652 696 784 1 118 1 077 1 214

Vyso�ina 707 517 538 698 646 743 780 929 1 159 1 502

Karlovarský kraj 76 71 78 98 92 106 124 204 115 151

Zdroj: �eský statistický ú�ad, 2014 

Inovace jsou v území realizovány p�edevším podnikatelským sektorem. Inovativní �ešení 
p�inášeli p�vodn� zahrani�ní investo�i, nyní je p�ínos v inovacích již v rukou tuzemských 
investor�. V ORP Liberec je významné zastoupení zástupc� nadnárodních spole�ností, 
V ORP Jablonec nad Nisou jsou to spíše spole�nosti postavené na �eském kapitálu. R�st 
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zastoupení firem s �eským kapitálem a firem konkurenceschopných na sv�tových trzích lze 
považovat za žádoucí trend. 

Výzkum a vývoj ve vymezeném území je �ešen v rámci Strategie inteligentní specializace (z 
anglického „Research and Innovation Strategy for Smart Specialisation“) - v médiích se lze 
setkat s použitím zkratek  S3 strategie nebo RIS3 strategie pro území Libereckého kraje. 
Jedná se o strategický dokument, jehož existence je jednou z tzv. ex-ante kondicionalit (tj. 
nutných p�edb�žných podmínek) pro �erpání prost�edk� z evropských strukturálních 
a inova�ních fond� na oblast výzkumu, vývoje a inovací. V rámci zpracování strategie byly 
identifikovány znalostní oblasti (domény), které mají v Libereckém kraji významný potenciál 
r�stu a konkurenceschopnosti. Jedná se o: 

• výrobu strojírenských technologií 
• optiku, dekorativní a užitné sklo 
• pokro�ilé separa�ní a sana�ní technologie 
• pokro�ilé materiály na bázi textilních struktur 
• progresivní kovové a kompozitní materiály a technologie jejich zpracování 
• nanomateriály 
• komponenty pro dopravní za�ízení. 

Podnikatelské prost�edí 

Trh práce a zam�stnanost v území je ovliv�ován úrovní podnikatelského prost�edí, která má 
vliv na rozvoj místního hospodá�ství, ekonomiky i zam�stnanosti. O dobré úrovni 
podnikatelského prost�edí vypovídá vysoká míra podnikatelské aktivity. Míra podnikatelské 
aktivity v uvedeném území je v porovnání s ostatními oblastmi Libereckého kraje dlouhodob�
nadpr�m�rná. Jak ukazuje graf níže, nejvíce podnikatelských subjekt� je ve m�stech Liberec 
a Jablonec nad Nisou, kdy na 1000 obyvatel p�ipadá více než 340 podnikatelských subjekt�. 
V porovnání s obdobím p�ed nástupem ekonomické krize míra podnikatelské aktivity stoupla, 
což v území indikuje existenci tzv. „švarc systému“, který ozna�uje zp�sob ekonomické 
�innosti, p�i kterém osoby vykonávající �innosti pro zam�stnavatele nejsou jeho zam�stnanci, 
ale formáln� vystupují jako osoby samostatn� výd�le�n� �inné. D�vodem jsou p�edevším 
odlišnosti ve výpo�tu da�ového zatížení a sociálního pojišt�ní, které je pro zam�stnavatele 
výhodn�jší.  
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Obrázek 11: Míra podnikatelské aktivity v Libereckém kraji v roce 2013 
Zdroj dat: �eský statistický ú�ad, m�stská obecní statistika, 2013 

Pro podnikatelské ú�ely jsou ve m�st� Liberec z�ízeny dv� pr�myslové zóny: pr�myslová 
zóna Jih-Doubí (výroba stavebních a obráb�cích stroj�, izola�ních materiál�, autodopl�k�, 
kuchy�ského vybavení, spedice, datové a telekomunika�ní služby, logistika, apod.)  
a obchodn�-pr�myslová zóna Liberec Sever - R�žodol (Obchod, služby, obchodní domy, 
hypermarkety, prodejní sklady, integrované za�ízení pro v�du a výzkum, samostatné stavby  
a areály pro pr�myslovou výrobu, provozovny drobné �emeslné výroby a služeb, sklady  
a skladovací plochy). Další pr�myslová zóna se nachází v Hrádku nad Nisou - Za obchvatem 
(Old�ichovská). V Jablonci nad Nisou se v sou�asné dob� nachází pr�myslová zóna v areálu 
bývalého LIAZu (ulice Belgická), kde je nutná restrukturalizace �inností a intenzifikace 
využití ploch. Dále nový Územní plán Jablonec nad Nisou vymezuje n�kolik menších 
výrobních zón  v k.ú. Rýnovice a Lukášov (ulice Belgická). K rozvoji podnikatelské �innosti 
je v tomto území z�ízen také Technologický park p�i VÚTS Liberec, a.s. 

Úrove� podnikatelského prost�edí je siln� ovliv�ována dopravní dostupností, která je 
v sou�asné dob� kapacitn� a technicky nevyhovující, nejhorší je situace v Podješt�dí. Velká 
m�sta jsou však napojena na silnice I. t�ídy, Liberec také na rychlostní silnici R35, která je 
sou�ástí mezinárodního tahu E442. Mezi jednotlivými sídly je pom�rn� hustá sí
 silnic II. 
a III. t�íd, které však nejsou technicky p�íliš kvalitní. Pro pot�eby dalšího ekonomického 
rozvoje území a p�ilákání investor� je nutné dopravní situaci �ešit, zejména zkvalitn�ním 
stávající dopravní sít� a napojením na rychlostní komunikace. 

Na území ORP Liberec i ORP Jablonec nad Nisou se nachází celá �ada nevyužitých, 
chátrajících objekt� bývalých pr�myslových nebo jiných areál�. Jejich evidenci pro celé 
území Libereckého kraje a nabídku k využití pro možné investory má ve své gesci Liberecký 
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kraj. Zám�rem je tyto areály revitalizovat a využít pro realizaci nových podnikatelských 
zám�r�, tedy preferovat využití tzv. brownfields p�ed záborem nových ploch - tzv. greenfields 
(budování na p�vodní zem�d�lské p�d�). 

Trendy a p�edpoklady 

Území má dostate�ný potenciál pro ekonomický r�st. Má výhodnou geografickou polohu 
poblíž hranic s Polskem a N�meckem a je možné využití potenciálu p�eshrani�ní spolupráce. 
Z hlediska automobilového pr�myslu je výhodou blízká dostupnost a dopravní spojení na 
Prahu a Mladou Boleslav. Vzhledem ke stárnutí populace a snižujícímu se celkovému 
p�ír�stku obyvatel však lze o�ekávat úbytek kvalifikované pracovní síly. Vzhledem 
k významnému postavení velkých zam�stnavatel� v území je vhodné rozvíjet spolupráci 
s Technickou univerzitou v Liberci v oblasti výzkumu technologií a inovací, ze kterého budou 
profitovat místní podniky, které mohou zefektivnit svou �innost/produkci, a tím zvýšit 
ekonomickou výt�žnost. Jedním z cíl� EU pro další období je snižování energetické 
náro�nosti podnikatelského sektoru, z tohoto d�vodu bude r�st tlak na využívání materiálov�
a energeticky úsporných postup� a využití obnovitelných zdroj�.  

Dalšímu rozvoji pronikání i pr�myslu brání nedostatek volných pr�myslových ploch, 
existující pr�myslové zóny jsou z v�tší �ásti napln�né nebo zcela plné. Potenciál dalšího 
rozši�ování podnikatelských aktivit je v budování nových pr�myslových areál�, jejich 
zasí
ování, p�ípadn� výstavba podnikatelského inkubátoru se zam��ením na malé a st�ední 
podnikání v oborech s vyšší p�idanou hodnotou. Dále bude r�st význam v�dy, výzkumu 
a inovací s aplikovatelností do pracovní praxe. Pro rozvoj v této oblasti je v regionu 
dostate�ný potenciál díky existenci �ady subjekt� p�sobících ve v�d� a výzkumu. Velkou roli 
v tomto sm�ru má a stále bude mít Technická univerzita Liberec. 

Region se však bude muset vzhledem k r�stu náklad� na pracovní sílu vypo�ádat se sníženou 
atraktivitou území pro zahrani�ní investory, proto bude nutné posilovat v dalším období r�st 
konkurenceschopnosti a využití vnit�ního dosud nevyužívaného potenciálu, aby došlo 
k vyrovnání následk� ekonomické krize a strukturálních zm�n. Jednou z možností je 
podpora cestovního ruchu, který má velký vliv na místní hospodá�ství, zejména na r�st HDP a 
zam�stnanosti. Území má dostate�ný potenciál pro rozvoj cestovního ruchu, zejména 
v p�írodních (Jizerské hory) a kulturn�-historických atraktivitách. D�ležité však bude 
rozší�ení dopl�kových služeb a zvýšení propagace regionu jako celku. 
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Lidské zdroje a ob�anská vybavenost 

Úrove� vzd�lání je jedním z faktor� ovliv�ujícím kvalitu lidských zdroj� v území. V rámci 
�ešeného území se nachází všechny stupn� vzd�lání od mate�ského po vysokoškolské, které 
jsou lokalizovány p�edevším v centrech území, m�stech Liberec a Jablonec nad Nisou. 
Mate�ské a základní vzd�lání se nachází také v okolních obcích, pro jeho vyhovující funkci je 
nutná kvalitní dopravní infrastruktura umož�ující dojíž	ku do škol.  

Stejn� jako školství jsou p�edevším v m�stech Liberec a Jablonec nad Nisou lokalizovány 
zdravotní a sociální služby a další ob�anská vybavenost. Problémem v t�chto oblastech jsou 
chyb�jící �i nedosta�ující sociální služby pro jednotlivce z r�zných cílových skupin, kte�í mají 
specifické pot�eby, a jejich kapacita, v�etn� služeb zam�stnanosti, a nedostate�né technické 
zázemí liberecké krajské nemocnice, které omezuje její další rozvoj v souladu s pot�ebami ve 
zdravotnictví.  

Dále chybí koncep�ní rozvoj služeb zam�stnanosti v celém území IPRÚ, který doposud 
samospráva nepovažovala za problematiku, kterou je pot�ebné zahrnout do vlastních strategií. 
Rozvoj v této oblasti lze spat�ovat ve spolupráci mezi obcemi, ú�ady práce, neziskovými 
organizacemi, firmami, školami a Krajským ú�adem Libereckého kraje.  

Posledním faktorem, který zásadn� ovliv�uje kvalitu života obyvatel území a jejich šance na 
trhu práce a ve spole�nosti, je dostupné a udržitelné ubytování. Nedostate�ná dostupnost 
levného bydlení pro nízkop�íjmové skupiny obyvatel významn� zvyšuje ohrožení t�chto osob 
sociálním vylou�ením. Zvýšením po�tu byt� sociálního typu lze ú�inn� p�edcházet vzniku 
�ady sociálních problém� a zamezit multiplikaci sociálních problém� u ohrožených osob. 

 Školství a vzd�lávání 

Z pohledu školství je nutné �ešit p�edevším nedostate�né rezervy v kapacitách základních 
škol. Krom� nedostate�ných kapacit je v oblasti školství problémem také špatný technický 
stav školských objekt�, absence bezbariérových p�ístup�, nedostate�né �i stárnoucí vybavení 
objekt� a zastaralé zázemí pro volný �as a sportovní aktivity d�tí. Cílem v oblasti základního 
školství by m�lo být p�edevším navyšování stávajících kapacit základních škol, jejich 
rekonstrukce, modernizace a p�ípadné z�izování nových za�ízení. P�í této �innosti je vhodné 
krom� pot�ebné kapacity zvážit také územní lokalizaci škol, která m�že vést k dalšímu 
zkvalit�ování dostupnosti školství. 

Dalším problémem v oblasti vzd�lávání je absence koncepce vzd�lávání na úrovni obcí. 
P�esto jsou však k dispozici analytické podklady �ešící kapacity a spádovost jednotlivých 
za�ízení. Na krajské úrovni je aktuáln� platný Dlouhodobý zám�r vzd�lávání a rozvoje 
vzd�lávací soustavy Libereckého kraje. Je z roku 2012 a jeho �asová platnost je pro období 
2012 – 2016. V tomto dokumentu jsou �ešeny všechny oblasti školství od p�edškolního po 
vyšší odborné, v�etn� souvisejících školských služeb. Vzhledem k tomu, že se jedná o krajský 
dokument, míra podrobnosti a detailnosti popisu jednotlivých cíl�, opat�ení a aktivit tomu 
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odpovídá. Za m�sto Liberec byl 24. 8. 2014 schválen zastupitelstvem m�sta V�cný zám�r 
rozvoje vzd�lávání na území statutárního m�sta Liberec a v kv�tnu 2015 byl zpracován Draft 
dalšího rozvoje p�edškolního a základního vzd�lávání ve m�st� Liberec do roku 2020. Tyto 
dokumenty mapují základní situaci a problémy u škol z�izovaných m�stem Liberec. 

Rovné p�íležitosti ve vzd�lávání a na trhu práce 

Školství a vzd�lávání na všech úrovních (MŠ, ZŠ, SŠ, VŠ a celoživotní vzd�lávání) 
nedostate�n� reflektují dynamický vývoj na trhu práce a pot�ebu sociální inkluze osob 
znevýhodn�ných ve spole�nosti. P�ípravu na pracovní za�azení je t�eba zahájit už v MŠ a 
koncep�n� p�ipravovat obyvatelstvo na získávání kompetencí pot�ebných pro úsp�šné 
uplatn�ní na trhu práce s využitím inkluzivního a nediskrimina�ního p�ístupu. Z tohoto 
pohledu nelze za rovné p�íležitosti pokládat rovný p�ístup, ale p�ístup, který odpovídá 
pot�ebám jednotlivce. Jedním ze st�žejních témat tohoto období je zajišt�ní spole�ného 
vzd�lávání v inkluzivním prost�edí. Tyto požadavky lze však zárove� propojit a zvládnout 
pouze za situace odpovídající podpory pedagog� v p�ístupu k d�tem, žák�m a student�m 
nejen v prost�edí škol, ale i v souvisejících školských službách. Vzhledem k sou�asné 
politické situaci v Evrop� je t�eba také zlepšit podmínky pro multikulturní vzd�lávání a 
nastavit otev�ený p�ístup pro p�íslušníky etnických a národnostních menšin. 

Mate�ské školy 

Na území obou ORP se k listopadu 2015 nachází celkem 93 mate�ských škol s celkovou 
kapacitou 7 179 míst. V�tšina mate�ských škol je lokalizována v centrech �ešeného území, 
m�stech Liberec a Jablonec nad Nisou. V rámci SO ORP Liberec nachází celkem 
67 mate�ských škol na území 11 obcí, jejich celková kapacita je 5 092 míst, z toho 3022 míst 
ve školkách z�izovaných statutárním m�stem Liberec. Na území 8 obcí SO ORP Jablonec nad 
Nisou se nachází 26 mate�ských škol s celkovou kapacitou 2 088 míst. 

Tabulka 15: Po�ty MŠ v obcích na území SO ORP Liberec 
Obec Po�et mate�ských škol 

�eský Dub 3

Hodkovice nad Mohelkou 1

Hrádek nad Nisou 5

Chrastava 5

Jablonné v Podješt�dí 1

Liberec 47

Ose�ná 1

Rynoltice 1

Stráž nad Nisou 1

Všelibice 1

Dlouhý Most 1

Celkem 67

Zdroj: MŠMT - Rejst�ík škol a školských za�ízení, 2014 
Pozn.: V ostatních obcích SO ORP Liberec se nenachází žádné mate�ské školy. 
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Tabulka 16: Po�ty MŠ v obcích na území SO ORP Jablonec nad Nisou 
Obec Po�et mate�ských škol 

Jablonec nad Nisou 19

Janov nad Nisou 1

Josef�v D�l 1

Lu�any nad Nisou 1

Maršovice 1

Nová Ves nad Nisou 1

Rádlo 1

Rychnov u Jablonce nad Nisou 1

Celkem 26

Zdroj: MŠMT - Rejst�ík škol a školských za�ízení, 2014 
Pozn.: V ostatních obcích SO ORP Jablonec nad Nisou se nenachází žádné mate�ské školy. 

Problémem mate�ských škol na �ešeném území je jejich rozmíst�ní v území. Existuje �ada 
obcí, ve kterých tento typ školských za�ízení není a obyvatelé jsou tak odkázáni na dojížd�ní 
do obcí okolních, p�ípadn� do center vymezené aglomerace. Mate�ská škola mimo místo 
bydlišt� v�tšinou znamená ur�ité komplikace pro rodi�e, které musí d�ti do t�chto za�ízení 
dopravit. Seznam všech mate�ských škol na území SO ORP Liberec a SO ORP Jablonec nad 
Nisou v�etn� jejich kapacit a skute�né napln�nosti je uveden v tabulce v p�ílohách A2 a A3. 

V zásad� lze �íci, že zatímco kapacita mate�ských škol na území SO ORP Jablonec nad Nisou 
je napln�na zcela �i optimáln�, na území SO ORP Liberec jsou školky napln�ny více. 
Zejména u školek z�izovaných statutárním m�stem Liberec je kapacita (k 1. 1. 2015) napln�na 
na 100 % (s výjimkou speciálních t�íd, které jsou zcela napln�ny v takovém rozsahu, v jakém 
to umož�uje jejich funkce) a poptávka p�itom není nasycena. V rámci území se nacházejí také 
firemní mate�ské školy, které díky firemnímu kapitálu bez jakékoli institucionální podpory 
pomáhají také �ešit nedostate�nou kapacitu p�edškolních za�ízení v regionu, a školky 
soukromé, jejichž využití však vzhledem k vyšším poplatk�m pro �adu potenciálních zájemc�
není možné. Z predikce demografického vývoje p�itom vyplývá, že po�ty d�tí v relevantním 
v�ku ješt� minimáln� do roku 2020 budou vysoké, pot�ebu míst v MŠ zvýší také zavedení 
povinného p�edškolního ro�níku. 

Další problém v území (platný i pro území SO ORP Jablonec nad Nisou) je skute�nost, že 
v �ad� p�ípad� jsou mate�ské školy umíst�ny v p�vodních vilách nebo nekvalitn� postavených 
budovách, které jsou pro provoz mate�ských škol nevyhovující, �asto jsou ve špatném 
technickém stavu a v�tší investice do nich jsou i z hlediska kapacit, respektive investi�ních 
náklad� na z�ízení �i zachování jednoho místa, naprosto neperspektivní. Zdrojem informací 
byli v tomto p�ípad� p�ímo z�izovatelé škol, kte�í pot�eby a technický stav budov evidují 
(SML, SMJN, další obce území). 

Základní školy 

Na �ešeném území se k listopadu 2015 nachází celkem 71 základních škol o celkové kapacit�
23 029 míst. V obcích, kde se nalézají základní školy, nalézají se i školy mate�ské. To z t�chto 
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obcí d�lá významná místa v souvislosti se vzd�láním pro ostatní obce �ešeného území, ve 
kterých tyto školy nejsou. Na území SO ORP Liberec se nachází 52 základních škol na území 
11 obcí správního obvodu, jejich celková kapacita je 16 667 míst. Na území SO ORP 
Jablonec nad Nisou se nachází 19 základních škol v 7 obcích. Jejich celková kapacita je 
6 362 míst. Napln�nost t�chto kapacit uvádíme v tabulkách A4 a A5 v p�ílohách, údaje o 
napln�nosti však nejsou zcela vypovídající, protože pr�m�rné hodnoty nereflektují skute�nou 
napln�nost v jednotlivých ro�nících. 

Tabulka 17: Po�ty ZŠ v obcích na území SO ORP Liberec 
SO ORP Liberec Po�et základních škol 

�eský Dub 2

Hodkovice nad Mohelkou 1

Hrádek nad Nisou 5

Chrastava 6

Jablonné v Podješt�dí 2

Liberec 30

Ose�ná 1

Rynoltice 1

Stráž nad Nisou 1

Všelibice 1

Dlouhý Most 1

Celkem 52

Zdroj: MŠMT - Rejst�ík škol a školských za�ízení, 2014; V ostatních obcích SO ORP Liberec se nenachází žádné 
základní školy 

Tabulka 18: Po�ty ZŠ v obcích na území SO ORP Jablonec nad Nisou 
SO ORP Jablonec nad Nisou Po�et základních škol 

Jablonec nad Nisou 13

Janov nad Nisou 1

Josef�v D�l 1

Lu�any nad Nisou 1

Nová Ves nad Nisou 1

Rádlo 1

Rychnov u Jablonce nad Nisou 1

Celkem 19

Zdroj: MŠMT - Rejst�ík škol a školských za�ízení, 2014 
Pozn.: V ostatních obcích SO ORP Jablonec nad Nisou se nenachází žádné základní školy. 

Na �ešeném území jsou aktuálním problémem nedosta�ující kapacity základních škol. Tento 
problém se nachází p�edevším v Liberci, problémem je však v rámci celého �ešeného území. 
Dochází k nár�stu po�tu d�tí zapisovaných do mate�ských škol oproti minulým let�m, a tato 
vlna d�tí b�hem n�kolika následujících let p�ejde do oblasti základního vzd�lávání. Sou�asné 
kapacity nejsou pro tento po�et žák� dosta�ující, infrastruktura základního vzd�lání není 
schopna pokrýt pot�eby území, které se budou v budoucnu zvyšovat. Informace o kapacitách 
ZŠ �asto vycházejí z tzv. hygienické kapacity, která neodpovídá kapacit� technické/ 
prostorové. Tu je možné za p�edpokladu vynaložení investic v �ádu desítek milión� pln�
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využít a kapacitu škol doplnit. Problém ale nastává v souvislosti s územním rozvržením 
kapacit, kdy nejv�tší potenciál navýšení kapacit je v lokalitách, kde není primární poptávka. 
S tím také souvisí problematika spádových obvod�. V rámci m�sta lze kapacitu doplnit 
a “p�e�kat” vlnu nár�stu po�tu d�tí, která už kulminovala v MŠ a p�elévá se do ZŠ. Velký 
problém ale m�že nastat mimo velká centra, tedy m�sta Liberec a Jablonec nad Nisou, do 
kterých docházejí i d�ti z menších obcí, které se ale v následujících letech do škol ve m�stech 
nemusí dostat. To nevy�eší ani kvalitní dopravní infrastruktura. 

A�koliv se základní školy nenachází v každé obci vymezeného území, infrastruktura 
základního vzd�lání je z hlediska dopravní dostupnosti dostate�ná vzhledem k pokrytí území 
silni�ní sítí a ve�ejnou dopravou, která spojuje tyto obce s okolními obcemi, které touto 
infrastrukturou disponují. Stávající infrastruktura základního školství m�že být problémem 
pro žáky nižších ro�ník�, kte�í vzhledem ke svému v�ku nemusí být schopni cestovat do školy 
ve�ejnou dopravou samostatn�. Ve vyšších ro�nících a navazujících stupních školství (st�ední 
atd.) lze již p�edpokládat ur�itou samostatnost a schopnost p�epravy v rámci �ešeného území 
ve�ejnou dopravou. 

Seznam všech základních škol na území SO ORP Liberec a SO ORP Jablonec nad Nisou 
v�etn� jejich kapacit je uveden v tabulce v P�íloze A4 a A5. 

St�ední a vyšší odborné školy 

St�ední školství je na �ešeném území koncentrováno výhradn� na území m�st Liberec 
a Jablonec nad Nisou. Nachází se zde široká nabídka st�edních škol a u�iliš
 s novými 
i tradi�ními studijními obory typickými pro Liberecký kraj. Celková kapacita st�edních škol 
v území je 14 685 míst. 

Na území m�sta Liberec se nachází 18 st�edních škol, v rámci SO ORP Liberec se dále 
nachází st�ední škola v obci Chrastava. Celková kapacita st�ední škol v SO ORP Liberec je 
11 041 míst, seznam st�edních škol na tomto území je uveden v následující tabulce. 

Tabulka 19: P�ehled st�edních škol p�sobících na území m�st SO ORP Liberec

Název Kapacita Obec 

St�ední odborná škola obchodní s.r.o. 220 Liberec 

Podješt�dské gymnázium, s.r.o. 200 Liberec 

St�ední škola právní - Právní akademie, s.r.o. 500 Liberec 

Gymnázium F. X. Šaldy, Liberec 11, Partyzánská 530, p�ísp�vková organizace 720 Liberec 

St�ední pr�myslová škola stavební, Liberec 1, Sokolovské nám�stí 14, p�ísp�vková 
organizace 435 Liberec 

Obchodní akademie a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Liberec, 
Šamánkova 500/8, p�ísp�vková organizace 530 Liberec 

Gymnázium a St�ední odborná škola pedagogická, Liberec, Jeronýmova 425/27, 
p�ísp�vková organizace 750 Liberec 

St�ední odborné u�ilišt� nábytká�ské a st�ední odborná škola, s.r.o. 510 Liberec 

St�ední škola um�lecko�emeslná a od�vní Liberec, s.r.o. 200 Liberec 

St�ední pr�myslová škola textilní, Liberec, Tyršova 1, p�ísp�vková organizace 500 Liberec 
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Název Kapacita Obec 

St�ední škola tvorby a designu nábytku, s.r.o. 150 Liberec 

St�ední škola gastronomie a služeb, Liberec, Dvorská 447/29, p�ísp�vková organizace 2 173 Liberec 

St�ední um�lecká škola v Liberci s.r.o. 100 Liberec 

St�ední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Liberec, Kostelní 9, 
p�ísp�vková organizace 350 Liberec 

St�ední pr�myslová škola strojní a elektrotechnická a Vyšší odborná škola, Liberec 1, 
Masarykova 3, p�ísp�vková organizace 700 Liberec 

St�ední odborná škola, Liberec, Jablonecká 999, p�ísp�vková organizace 460 Liberec 

St�ední škola a Mate�ská škola, Liberec, Na Bojišti 15, p�ísp�vková organizace 896 Liberec 

St�ední škola strojní, stavební a dopravní, Liberec II, Truhlá�ská 360/3, p�ísp�vková 
organizace 1 631 Liberec 

Výchovný ústav, d�tský domov se školou, st�ední škola, základní škola a školní jídelna, 
Chrastava, Školní 438 16 Chrastava 

Celkem 11 041 SO ORP Liberec

Zdroj: MŠMT - Rejst�ík škol a školských za�ízení, 2014 

Na území m�sta Jablonec nad Nisou se nachází celkem 7 st�edních škol s celkovou kapacitou 
3 644 míst. Na území správního obvodu je m�sto Jablonec nad Nisou jedinou obcí, ve které se 
nacházejí st�ední školy. Jejich vý�et je uveden v následující tabulce. 

Tabulka 20: P�ehled st�edních škol p�sobících na území m�st SO ORP Jablonec nad Nisou
Název Kapacita Obec 

Gymnázium, Jablonec nad Nisou, U Balvanu 16, p�ísp�vková organizace 380 Jablonec nad Nisou 

St�ední škola obchodní a právní, s.r.o. 250 Jablonec nad Nisou 

St�ední škola �emesel a služeb, Jablonec nad Nisou, Smetanova 66, p�ísp�vková 
organizace 955 Jablonec nad Nisou 

St�ední pr�myslová škola technická, Jablonec nad Nisou, Belgická 4852, 
p�ísp�vková organizace 840 Jablonec nad Nisou 

St�ední um�leckopr�myslová škola a Vyšší odborná škola, Jablonec nad Nisou, 
Horní nám�stí 1, p�ísp�vková organizace 135 Jablonec nad Nisou 

Vyšší odborná škola mezinárodního obchodu a Obchodní akademie, Jablonec nad 
Nisou, Horní nám�stí 15, p�ísp�vková organizace 390 Jablonec nad Nisou 

Gymnázium, Jablonec nad Nisou, Dr. Randy 4096/13, p�ísp�vková organizace 694 Jablonec nad Nisou 

Celkem 3 644
SO ORP Jablonec nad 
Nisou 

Zdroj: MŠMT - Rejst�ík škol a školských za�ízení, 2014 

Na území SO ORP Liberec a Jablonec nad Nisou jsou celkem 4 vyšší odborné školy 
s celkovou kapacitou 544 míst. Seznam t�chto škol je uveden v následující tabulce. 

Tabulka 21: P�ehled vyšších odborných škol na území SO ORP Liberec a Jablonec nad Nisou 
Název Kapacita Obec 

St�ední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Liberec, 
Kostelní 9, p�ísp�vková organizace 90 Liberec 

St�ední pr�myslová škola strojní a elektrotechnická a Vyšší odborná 
škola, Liberec 1, Masarykova 3, p�ísp�vková organizace 100 Liberec 

St�ední um�leckopr�myslová škola a Vyšší odborná škola, Jablonec nad 
Nisou, Horní nám�stí 1, p�ísp�vková organizace 24 Jablonec nad Nisou 
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Název Kapacita Obec 

Vyšší odborná škola mezinárodního obchodu a Obchodní akademie, 
Jablonec nad Nisou, Horní nám�stí 15, p�ísp�vková organizace 330 Jablonec nad Nisou 

Celkem 544

Zdroj: MŠMT - Rejst�ík škol a školských za�ízení, 2014 
Pozn.: V ostatních obcích SO ORP Liberec a Jablonec nad Nisou se nenachází žádné vyšší odborné školy. 

Vysoké školy 

Jedinou vysokou školou na území Libereckého kraje je Technická univerzita v Liberci, která 
se skládá ze šesti fakult (strojní, textilní, p�írodov�dn�-humanitní a pedagogická, ekonomická, 
um�ní a architektury, mechatroniky, informatiky a mezioborových studií) a dvou 
univerzitních ústav� (Ústav zdravotnických studií a Ústav pro nanomateriály, pokro�ilé 
technologie a inovace). Na území Jablonce nad Nisou je odlou�ené pracovišt� Technické 
univerzity - katedra designu textilní fakulty. 

P�edností Technické univerzity v Liberci je její spojení s praxí, probíhá intenzivní spolupráce 
s podnikatelskými subjekty p�i �ešení výzkumných projekt�, záv�re�ných praxi, v rámci 
studentských stáží a následném nabízení pracovních míst. V rámci v�decké �innosti 
spolupracuje s prestižními v�deckými institucemi a univerzitami z celého sv�ta, vzhledem 
k více než 40 smlouvám s t�mito subjekty probíhá také intenzivní vým�na student� se 
zahrani�ím. 

Na �ešeném území dále vysokoškolské vzd�lání zastupuje pracovišt� Liberec soukromé 
Vysoké školy Karla Engliše, a.s., které poskytuje vzd�lání v programech Ekonomika 
a management1, Bezpe�nostn� právní studia a Stavební inženýrství, a Univerzitní st�edisko 
Liberec Metropolitní univerzity Praha, které poskytuje vzd�lání v oborech Mezinárodní 
vztahy a evropská studia a Ve�ejná správa. 

Školství a vzd�lávání na všech úrovních (MŠ, ZŠ, SŠ, VŠ a celoživotní vzd�lávání) 
nedostate�n� reflektují dynamický vývoj na trhu práce. Koncep�n� p�ipravovat obyvatelstvo 
na získávání kompetencí pot�ebných pro úsp�šné uplatn�ní na trhu práce je nutno již od MŠ. 
Sou�asn� je t�eba již od nejnižších vzd�lávacích stup�� rozpoušt�t genderové p�edsudky, 
stereotypy a mýty týkající se schopností ur�itých skupin, jejich rolí a podílu na ekonomice. 
Na vybudování takového skute�n� inkluzivního a nediskrimina�ního vzd�lávacího systému je 
zapot�ebí spolupráce nap�í� všemi sektory. 

Další vzd�lávání 

Další vzd�lávání není v ORP Liberec ani v ORP Jablonec nad Nisou cílen� koordinováno. 
R�znou m�rou se do této oblasti zapojují školy základní, st�ední, vyšší odborné i další školská 
za�ízení. �ada st�edních škol na území obou ORP se zapojila do projektu UNIV2 a UNIV3, 
jehož cílem bylo p�em�nit školy na centra celoživotního vzd�lávání. N�které školy se zapojily 
do získávání akreditací ve smyslu zákona �. 179/2006 Sb., a jsou v sou�asnosti autorizovanou 

���������������������������������������� �������������������
1 Toto pracovišt� v sou�asné dob� však omezuje sv�j provoz a v nejbližších letech nejspíše svoji �innost ukon�í. 
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osobou pro ov��ování profesních kvalifikací. K podpo�e dalšího vzd�lávání p�ispívá 
i organizace veletrhu vzd�lávání a pracovních p�íležitostí Educa Myjob Liberec. Liberecký 
kraj je z�izovatelem Centra vzd�lanosti Libereckého kraje, jehož hlavní �inností je 
poskytování dalšího vzd�lávání. Významnou roli na tomto poli hraje také Technická 
univerzita v Liberci. 

Zdraví a zdravotnictví 

Nej�ast�jší p�í�inou úmrtí jsou stejn� jako v celé �R nemoci ob�hové soustavy a zhoubné 
novotvary. V území stoupá po�et lé�ených diabetik�, alergik�, vyskytují se zde �asté nemoci 
dýchací soustavy a úrazy. Rovn�ž stoupá po�et osob závislých na alkoholu, psychoaktivních 
látkách, p�edevším u mládeže. Sou�asn� stejn� tak jako v celé �R stoupá po�et osob 
s duševními poruchami a poruchami chování. 

Zdravotnická za�ízení jsou na �ešeném území lokalizována p�edevším ve m�stech Liberec 
a Jablonec nad Nisou. Na území obou SO ORP se nachází celkem 478 zdravotnických 
za�ízení, z toho 392 p�ímo v obci s rozší�enou p�sobností Liberec. Zejména v Liberci se 
nachází krom� základní zdravotnické infrastruktury také velké množství specializovaných 
zdravotnických za�ízení a služeb. Nejvýznamn�jším za�ízením je Krajská nemocnice Liberec, 
a.s., která poskytuje zdravotnické služby pro území celého kraje.  

Krajská nemocnice Liberec, a.s., vznikla z p�vodní okresní nemocnice, kdy nová a 
specializovaná odd�lení byla umíst�na do stávajících objekt�. V Krajské nemocnici Liberec je 
naprosto nevyhovující technický stav objekt� i celkové kapacity za�ízení pro specializovanou 
a superspecializovanou pé�i. Základním problémem je chyb�jící odd�lení centrálního p�íjmu 
(emergency) a akutní pot�eba výstavby nového pavilonu urgentních obor�, zahrnující 
pracovišt� traumatologie (v�etn� spinální jednotky), kardiologie a kardiochirurgie, 
specializovaných chirurgických a interních obor� aj. Problémem nemocnice je nedostate�ná 
materiálová a technická vybavenost. Rozvojová kapacita krajské nemocnice v sou�asné 
podob� neexistuje, p�itom obor zdravotnictví se neustále vyvíjí dop�edu, a vzniká tak prostor 
pro nová siln� specializovaná pracovišt�. Jedná se nap�íklad o Odd�lení psychiatrie, které má 
potenciál rozvoje, ale v sou�asnosti jsou pracovišt� ve špatném technickém stavu (budova) 
stejn� jako materiální vybavení, zejména je nedostate�ná kapacita po�tu akutních l�žek pro 
pacienty s r�zným typem duševních poruch. Rozvoj t�chto a jiných pracoviš
 je podmín�n 
p�estavbou, p�ípadn� relokalizací nemocnice. Rozvoj nových zdravotnických obor� a celková 
modernizace nemocnice budou mít pozitivní vliv na kvalitu a dostupnost zdravotnické pé�e 
nejen na �ešeném území, ale v rámci celého Libereckého kraje.

Na území správního obvodu p�sobí Záchranná zdravotní služba Libereckého kraje, která zde 
má výjezdové základny v lokalitách Liberec – Husova, Hrádek nad Nisou, Frýdlant, �eský 
Dub, Jablonec nad Nisou, Velké Hamry, Rokytnice nad Jizerou. V Liberci se nachází také 
letecká záchranná služba, která využívá liberecké letišt� a nov� postavený heliport v areálu 
KNL. 
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Tabulka 22: Zabezpe�ení zdravotní pé�e v území 

  

Ambulantní pé�e1 Nemocnice2 Odborné lé�ebné 
ústavy3

léka�i v�. zubních 
(p�epo�tený po�et) 

léka�i v�. zubních 
(p�epo�tený po�et) 

l�žka l�žka 

celkem 
na 1 000 
obyvatel 

celkem 
na 1 000 
obyvatel 

celkem 
na 1 000 
obyvatel 

celkem 
na 1 000 
obyvatel 

�eská republika 33 771,8 32,1 10 839,4 1,9 56 807 5,4 1 282,7 21 197

Liberecký kraj 1 156,5 26,4 431,6 1,7 2 454 5,6 23,6 268

okres Jablonec 
nad Nisou 

232,8 25,9 76,5 1,5 461 5,1 - -

okres Liberec 486,3 28,4 206 2,1 1 058 6,2 - -

Zdroj informací: Ústav zdravotnických informací a statistiky �R, 31. 12. 2013 
1. ambulantní �ásti l�žkových za�ízení a samostatná ambulantní za�ízení 
2. bez láze�ských lé�eben; l�žková i ambulantní �ást 

Zdravotnická za�ízení se ve správním obvodu Liberec nachází na území 16 obcí. K obcím 
mimo Liberec, které disponují v�tším po�tem zdravotnických za�ízení s r�zným zam��ením, 
pat�í �eský Dub, Hodkovice nad Mohelkou, Hrádek nad Nisou, Chrastava, Jablonné 
v Podješt�dí a Ose�ná. Tyto obce tak p�edstavují místa s lokálním významem pro okolní obce 
bez zdravotnické infrastruktury p�ímo v obci.  

Na území SO ORP Jablonec nad Nisou se zdravotnická za�ízení nachází tém�� výhradn� ve 
m�st� Jablonec nad Nisou, z celkového po�tu 172 za�ízení se jich zde nachází 160. 
Nejvýznamn�jším za�ízením je Nemocnice Jablonec nad Nisou, je zde umíst�no také 
výjezdové stanovišt� Záchranné zdravotnické služby Libereckého kraje. Zbytek za�ízení se 
nachází v obcích Janov nad Nisou, Josef�v D�l, Lu�any nad Nisou a Rychnov u Jablonce nad 
Nisou. Jedná se zejména o praktické léka�e, území správního obvodu je tak závislé na 
zdravotní infrastruktu�e obsahující specializované za�ízení ve m�st� Jablonec nad Nisou, 
p�ípadn� v Liberci. 

Zdravotnická za�ízení jsou koncentrována p�edevším v Liberci, Jablonci nad Nisou a v dalších 
v�tších m�stech, ve vzdálen�jších obcích je zdravotnická infrastruktura nedostate�ná. Není 
podmínkou, aby obyvatelé menších obcí bez zdravotnické infrastruktury jezdili kv�li všem 
svým pot�ebám do Liberce nebo Jablonce nad Nisou, ale mohou využít zdravotnickou 
infrastrukturu ve v�tších obcích, jako jsou Hrádek nad Nisou, Chrastava nebo Jablonné 
v Podješt�dí. Jako problémové, z hlediska zdravotnické infrastruktury, se jeví malé obce 
v Podješt�dí (Cetenov, Zdislava, Všelibice a Janovice v Podješt�dí), které touto 
infrastrukturou nedisponují a navíc jsou odtrženy od hlavní silni�ní sít� v území, což pro tyto 
obce snižuje dopravní dostupnost zdravotnické infrastruktury.  
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Tabulka 23: Po�et zdravotnických za�ízení v obcích SO ORP Liberec 
Obec Po�et Zdravotnických za�ízení 

�eský Dub 8

Dlouhý Most 1

Hodkovice nad Mohelkou 9

Hrádek nad Nisou 19

Chrastava 15

Jablonné v Podješt�dí 14

Kryštofovo Údolí 1

K�ižany 3

Liberec 392

Mníšek 1

Ose�ná 7

Rynoltice 2

Stráž nad Nisou 3

Sv�tlá pod Ješt�dem 1

Všelibice 1

Zdislava 1

Celkem 478

Zdroj dat: Registr zdravotnických za�ízení, Ústav zdravotnických informací a statistiky �R, 2014 
Pozn.: V ostatních obcích SO ORP Liberec se nenachází žádná zdravotnická za�ízení 

Tabulka 24: Po�ty zdravotnických za�ízení na území SO ORP Jablonec nad Nisou
Obec Po�et zdravotnických za�ízení 

Jablonec nad Nisou 160

Janov nad Nisou 3

Josef�v D�l 1

Lu�any nad Nisou 2

Rychnov u Jablonce nad Nisou 6

Celkem 172

Zdroj dat: Registr zdravotnických za�ízení, Ústav zdravotnických informací a statistiky �R, 2014 
Pozn.: V ostatních obcích SO ORP Jablonec nad Nisou se nenachází žádná zdravotnická za�ízení 

Sociální problematika 

Trend stárnutí populace, který lze sledovat jak na �ešeném území, tak v rámci celé �eské 
republiky, bude v budoucnu výraznou hrozbou z hlediska jak po�tu služeb, tak jejich kapacity 
v území. M�sta Liberec a Jablonec nad Nisou mají zpracované komunitní plány sociálních 
služeb, které jsou d�ležitým a efektivním podkladem pro �ešení sociálních služeb v �ešeném 
území a jsou prvním d�ležitým krokem ke strategickému plánování v oblasti sociálních služeb 
na základ� aktuálních pot�eb území a jeho ob�an�. Pracovní skupiny pro komunitní plánování 
v území IPRÚ dále fungují pro Hrádecko-Chrastavsko a Podješt�dí. Z dat v t�chto plánech 
vycházíme ve formulaci problém� pro tento strategický dokument. Problémem je 
nedostate�ná návaznost financování služeb na tyto plány. Financování poskytovatel�
v krátkodobém horizontu je zna�nou nevýhodou pro další rozvoj v sociální oblasti. N�které 
obce nejsou ochotny se podílet na plánování služeb a jejich spolufinancování. 
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Hlavní problémy v sociální oblasti (za region Liberec) byly definovány ve strategickém 
dokumentu „Komunitní plán sociálních služeb a služeb sociálního charakteru v regionu 
Liberec na období let 2014 – 2016“. Z dokumentu vyplývá, že hlavním problémem je udržení 
stávajících sociálních služeb, zajišt�ní jejich financování a rozvíjení jejich kapacit v souladu 
s pot�ebami cílových skupin pro danou soc. službu (nebo službu navazující). Podrobn�
definované problémy v sociální oblasti jsou uvedeny v �ásti Doporu�ení pro zam��ení IPRÚ - 
volbou prioritních témat tohoto dokumentu. Statutární m�sto Liberec má dále zpracovánu 
Díl�í analýzu sociálních služeb na území statutárního m�sta Liberec.  

Stejn� jako v p�ípad� zdravotnictví jsou za�ízení sociálních služeb lokalizována zejména 
v Liberci a Jablonci nad Nisou. Na území SO ORP Liberec se nachází 100 registrovaných 
sociálních služeb, z toho 93 p�ímo v Liberci, a dále v obcích Hodkovice nad Mohelkou, 
Chrastava, Stráž nad Nisou a Nová Ves. Na území SO ORP Jablonec nad Nisou se nachází 
41 registrovaných sociálních služeb, z toho 36 p�ímo v Jablonci nad Nisou. Po�ty 
jednotlivých registrovaných poskytovatel� sociálních služeb v obcích SO ORP Liberec a SO 
ORP Jablonec nad Nisou jsou uvedeny v následující tabulce: 

Příloha usnesení č. 38/2016



�

�	�

�

Tabulka 25: Po�ty poskytovatel� sociálních služeb 2

Po�ty poskytovatel� sociálních služeb registrovaných dle zákona 108/2006 Sb., o sociálních službách, v obcích SO ORP Liberec a Jablonec nad Nisou 

Registrovaný poskytovatel sociální 
služby Liberec 

Hodkovice 
nad 

Mohelkou Chrastava 
Stráž nad 

Nisou Nová Ves 

Jablonec nad 
Nisou Lu�any 

Rychnov u 
Jablonce nad 

Nisou Josef�v D�l 

Azylové domy 2   1  1    

Centra denních služeb 2     2    

Denní stacioná�e 2     0    

Domovy pro osoby se zdrav. postižením 5 1   1 1 1  

Domovy pro seniory 3  1   2    

Domovy se zvláštním režimem 2     1    

Domy na p�l cesty 1     0    

Chrán�né bydlení 4     0 1   

Interven�ní centra 1     0    

Kontaktní centra 1     0    

Nízkoprahová denní centra 1     1    

Nízkoprahová za�ízení pro d�ti a mládež 2     1    

Noclehárny 1     1    

Odborné sociální poradenství 16     6    

Odleh�ovací služby 4     2    

Osobní asistence 8     2    

Pe�ovatelská služba 4 1 1   2  1 1 

Podpora samostatného bydlení 2     1    

Pr�vodcovské a p�ed�itatelské služby 1     0    

Raná pé�e 1     0    

���������������������������������������� �������������������
2 V tabulce nejsou uvedeny obce pat�ící do vymezeného území IPRÚ, které nemají žádnou registrovanou sociální službu, tj.: Bed�ichov, Dalešice, Dlouhý Most, Je�manice, 
Kryštofovo Údolí, Maršovice, Mníšek, Nová Ves nad Nisou, Old�ichov v Hájích, Prose� pod Ješt�dem, Pule�ný, Rádlo, Sv�tlá pod Ješt�dem, Šimonovice. V uvedených 
obcích bývá tato služba �áste�n� zajiš
ována organizacemi, které mají registraci s p�sobností pro celé území Libereckého kraje. 
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Služby následné pé�e 1     0    

Sociáln� aktiviza�ní služby pro rodiny s 
d�tmi 1    4   

Sociáln� aktiviza�ní služby pro seniory 6     2    

Telefonická krizová pomoc 1     0    

Terénní programy 7     4    

Terapeutické komunity 0    1 0    

Sociáln� terapeutické dílny 2     1 1   

Sociální rehabilitace 6     1    

Tlumo�nické služby 4     1    

Týdenní stacioná�e 2     0    

celkem 93 2 2 1 2 36 3 1 1 
Zdroj: Ministerstvo práce a sociálních v�cí �R, data k 22.10.2015 

V území IPRÚ zcela chybí služby krizové pomoci a tís�ové pé�e. Podle komunitních plán� sociálních služeb u ostatních služeb dochází 
k maximálnímu �erpání kapacit. Neexistují statistiky, které by uvád�ly tzv. tvrdá data o stavu poptávky a nabídky sociálních služeb, na základ�
zkušeností pracovník� a vznikajících fiktivních �i reálných po�adník� �ekatel� na služby lze však identifikovat nedostate�nou kapacitu u t�chto 
služeb: azyl pro rodiny s d�tmi, denní stacioná�e, odleh�ovací služby, služby terénního charakteru pro všechny skupiny klient�.  

V rámci SO ORP Liberec a Jablonec nad Nisou jsou obce, na jejichž území se nachází sociáln� vylou�ené lokality. V libereckých m�stských 
�ástech Je�áb a Františkov žije �ada osob ohrožených sociálním vylou�ením, jedná se cca o 600 osob, obdobný problém sociálního vylou�ení se 
vyskytuje i v m�stské �ásti Rochlice, Vesec, Kunratická a Pavlovice.  Dalších cca 500 osob ohrožených sociálním vylou�ením bydlí také 
v 9 ubytovnách na území m�sta. Zvýšená koncentrace osob ohrožených sociálním vylou�ením je také v Jablonci nad Nisou (ulice Revolu�ní, 
Dlouhá, Soub�žná, ubytovna Janov) a v Chrastav�. Nej�ast�jšími p�í�inami sociálního vylou�ení jsou zadluženost, nízká finan�ní gramotnost, 
nevyhovující p�edražené bydlení, nedostupnost p�edškolní pé�e pro d�ti ze sociáln� vylou�ených rodin. 
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Kultura 

Na území SO ORP Liberec a Jablonec nad Nisou je po�ádáno množství místních 
i regionálních kulturních akcí. Na území se nachází kulturn�-historické památky, které tvo�í 
potenciál území nejen pro kulturní vyžití jeho ob�an�, ale skrývají také potenciál pro cestovní 
ruch. Kulturní za�ízení typu divadla, m�stské knihovny, muzea a výstavní sín� jsou 
soust�ed�ny pouze ve v�tších m�stech. Podstatná �ást kulturních za�ízení vyšší ob�anské 
vybavenosti je umíst�na v Liberci a Jablonci nad Nisou. V Jablonci zahrnuje turistická a 
kulturní nabídka širokou celoro�ní nabídku aktivit souvisejících se sklá�skou a bižuterní 
tradicí Jablonecka. 

Nejvýznamn�jšími památkami na �ešeném území jsou národní kulturní památky Horský hotel 
a televizní vysíla� Ješt�d u Liberce (�ekatel na zápis do seznamu UNESCO), Kostel 
sv. Vav�ince a Zdislavy, Zámek Lemberk a celostátn� jedine�né Muzeum skla a bižuterie 
v Jablonci nad Nisou. Dále jsou na území vymezeny m�stské a vesnické památkové zóny, 
seznam je uveden v následující tabulce. 

Tabulka 26: Významné památky na území SO ORP Liberec a Jablonec nad Nisou 
Typ památky Název 

Národní kulturní památky 

Horský hotel a televizní vysíla� Ješt�d u Liberce (Liberec) 

Kostel sv. Vav�ince a Zdislavy v Jablonné v Podješt�dí (Jablonné v Podješt�dí) 

Zámek Lemberk (Jablonné v Podješt�dí) 

M�stské památkové zóny 

�eský Dub 

Hodkovice nad Mohelkou 

Hrádek nad Nisou 

Jablonec nad Nisou 

Jablonné v Podješt�dí 

Liberec 

Vesnické památkové zóny Kryštofovo Údolí 

Zdroj: Národní památkový ústav, MonumNet, 2014 

Celkem se na území SO ORP Liberec nachází 395 chrán�ných nemovitých kulturních 
památek, na území SO ORP Jablonec je t�chto památek 221. �ada památek se nachází 
v nevyhovujícím stavu, není jim v�nována nutná pé�e v d�sledku nedostatku finan�ních 
prost�edk� a nekoncep�ního p�ístupu p�i �ešení renovace a údržby. 

Sport a t�lovýchova 

�ešené území nabízí škálu r�zných možností pro sportovní vyžití a aktivní rekreaci. V letní 
sezón� se jedná p�edevším o p�ší a cyklistickou turistiku, v Jablonci nad Nisou se nabízí škála 
sportovn� rekrea�ních aktivit v souvislosti s jabloneckou p�ehradou, v zim� pak b�žecké 
a sjezdové lyžování v areálu Ješt�d a Jizerských horách. V m�stech a obcích SO ORP Liberec 
a Jablonec nad Nisou se nachází r�zná sportovní za�ízení - h�išt�, stadiony, sportovní areály, 
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specializované areály apod. V rámci ORP Liberec existuje Koncepce rozvoje t�lovýchovy 
a sportu, do které je zapojeno cca 300 podnikatelských subjekt�.

Spolková �innost 

Na území SO ORP Liberec a Jablonec nad Nisou p�sobí �ada neziskových organizací. T�ch se 
na území vyskytuje cca 300. Pat�í sem spolky zajiš
ující aktivity pro d�ti a mládež, které jsou 
lokalizovány p�edevším ve m�stech Liberec a Jablonec nad Nisou, dále zájmové a sportovní 
spolky, kulturní a spole�enské spolky, spolky �inné v oblasti p�írody a životního prost�edí. 
Vysoký po�et neziskových organizací v jednotlivých skupinách zajiš
uje pokrytí území 
pot�ebnými �innostmi a aktivitami a p�ispívá tak ke zvyšování atraktivity území pro život. 

V území IPRÚ je velmi nízká míra spolupráce mezi t�mito subjekty. Ta je dána nízkou 
finan�ní podporou t�chto spolk� tak, aby alespo� �ást z nich se mohla profesionalizovat a 
nabízet služby na vysoké úrovni, o které je v regionu poptávka ve všech oblastech spolkové 
�innosti. Není nastaveno dlouhodobé financování neziskových organizací a tím není 
dostate�n� zajišt�no poskytování spole�ensky významných služeb, které tyto organizace 
poskytují. Nedostatek podpory má za d�sledek i nízkou míru spolupráce mezi NNO 
navzájem, ale i s dalšími subjekty ve�ejné správy, firemního sektoru a školství. Rozvoj 
spolkové �innosti povede ve zna�né mí�e i ke zvýšení kvality života obyvatel v území. 

Bydlení 

Na území SO ORP Liberec a Jablonec nad Nisou dochází k výstavb� nových byt� p�edevším 
v zázemí m�st - projevuje se proces suburbanizace. V letech 2005 - 2012 došlo 
k nejintenzivn�jší výstavb� v obcích Šimonovice a Bed�ichov, výstavba nových byt� probíhá 
ve všech obcích �ešeného území. Tento ukazatel v kombinaci s nár�stem po�tu obyvatel 
p�edevším migrací poukazuje na atraktivitu �ešeného území k bydlení. Intenzita bytové 
výstavby v letech 2005 - 2012 v jednotlivých obcích �ešeného území je uvedena v tabulce 
níže.  

Zásadním problémem v celém území IPRÚ je nedostatek sociálního bydlení pro 
nízkop�íjmové a znevýhodn�né skupiny obyvatel, kte�í v sou�asné dob� musejí �asto využívat 
ekonomicky nevýhodných služeb komer�ních ubytoven.  M�sto Liberec má zpracovánu 
Analýzu sociáln� vylou�ených lokalit a ubytoven na území m�sta Liberec (2015). Na 
koncepci sociálního bydlení se v  dob� zpracování této strategie teprve pracuje a nejsou proto 
k dispozici p�esná data. M�sto Liberec má p�ipravenu koncepci prostupného bydlení, jejíž 
realizace je plánována i prost�ednictvím IPRÚ. Informace o azylovém bydlení uvádíme 
v odstavci týkajícím se sociálních služeb. 
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Tabulka 27: Intenzita bytové výstavby v území 2005 - 2012

Obec ORP Intenzita bytové výstavby 2005 - 2012

Dlouhý Most Liberec 49,4   

Hodkovice nad Mohelkou Liberec 34,7   

Chrastava Liberec 11,9   

Je�manice Liberec 83,1   

Kryštofovo Údolí Liberec 17,3   

Liberec Liberec 28,7   

Mníšek Liberec 45,9   

Nová Ves Liberec 35,5   

Old�ichov v Hájích Liberec 34,2   

Prose� pod Ješt�dem Liberec 44,7   

Stráž nad Nisou Liberec 51,0   

Sv�tlá pod Ješt�dem Liberec 20,0   

Šimonovice Liberec 215,4   

Bed�ichov Jablonec nad Nisou 190,3   

Dalešice Jablonec nad Nisou 82,0   

Jablonec nad Nisou Jablonec nad Nisou 16,7   

Janov nad Nisou Jablonec nad Nisou 29,8   

Josef�v D�l Jablonec nad Nisou 25,9   

Lu�any nad Nisou Jablonec nad Nisou 25,6   

Maršovice Jablonec nad Nisou 50,1   

Nová Ves nad Nisou Jablonec nad Nisou 36,2   

Pule�ný Jablonec nad Nisou 76,6   

Rádlo Jablonec nad Nisou 54,9   

Rychnov u Jablonce nad Nisou Jablonec nad Nisou 52,3   

Zdroj dat: �eský statistický ú�ad, 2012 

Problémem na území SO ORP Liberec a Jablonec nad Nisou je zastaralost bytového fondu. 
Byty vystav�né v období do roku 1945 tvo�í necelou t�etinu všech byt� na území obou 
správních obvod�, tém�� 18 % byt� bylo vystav�no p�ed rokem 1919.  Nejvyšší podíl byt�
byl vystav�n v období let 1971 - 1990. Se stá�ím bytového fondu souvisí špatný technický 
stav byt�. Technický stav byt� je nutné udržovat pro zajišt�ní dostate�n� kvalitního bydlení. 
Zárove� je t�eba zajistit dostate�ný fond sociálních byt�. Vzhledem k trendu stárnutí populace 
je nutné udržovat bytový fond ve stavu, který nabídne bydlení vhodné pro seniory, osoby se 
zdravotním postižením, nízkop�íjmové skupiny obyvatel a další ohrožené skupiny a zajistí tak 
realizaci sociální politiky na �ešeném území. Stá�í bytového fondu na území SO ORP Liberec 
a Jablonec nad Nisou je uvedeno v následující tabulce. 
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Tabulka 28: Stá�í bytového fondu v SO ORP Liberec a Jablonec nad Nisou 

Období 
SO ORP Liberec SO ORP Jablonec nad Nisou 

Po�et Podíl (%) Po�et Podíl (%) 

1919 a d�íve 9 723 17,2 3 920 17,9

1920 - 1945 8 103 14,3 3 114 14,2

1946 - 1960 1 505 2,7 280 1,3

1961 - 1970 5 020 8,9 1 702 7,8

1971 - 1980 11 829 20,9 4 726 21,5

1981 - 1990 9 559 16,9 4 435 20,2

1991 - 2000 4 321 7,6 1 908 8,7

2001 - 2011 5 248 9,3 1 512 6,9

nezjišt�no 1 385 2,4 347 1,6

Celkem 56 693 100,0 21 944 100,0

Zdroj dat: �eský statistický ú�ad, 2012 

Další ob�anská vybavenost 

Objekty další ob�anské vybavenosti, jako jsou nap�íklad obchody, nákupní centra, knihovny, 
banky apod., jsou lokalizovány p�edevším v centrech �ešeného území, m�stech Liberec 
a Jablonec nad Nisou, a v�tších obcích ve správních obvodech. Vzhledem k tomu, že 
v �ešeném území p�evládají p�edevším malé obce bez dostate�né vlastní ob�anské 
vybavenosti, je podmínkou pro pokrytí ob�anskou vybaveností zejména dobrá dopravní 
infrastruktura pro dojíž	ku do Liberce, Jablonce nad Nisou a dalších v�tších m�st v území. 

Trendy a p�edpoklady 

Výrazným prvkem pro rozvoj této oblasti v dalším období je posilování spolupráce mezi 
místními aktéry - ve�ejným, nestátním a podnikatelským sektorem. Zárove� lze využít již 
navázaných sítí spolupráce v rámci �lenství obcí a m�st v mikroregionech (Mikroregion 
Hrádecko – Chrastavsko, Mikroregion Jizerské podh��í, Mikroregion Podralsko, Sdružení 
obcí Podješt�dí, DSO "Mikroregion Císa�ský kámen" a Mikroregion Jizerské hory) a místních 
ak�ních skupinách (Podješt�dí o.s., MAS ob�anské sdružení Rozvoj Tanvaldska, MAS Achát 
a LAG Podralsko o.s). M�sto Liberec m�že využít �lenství v Národní síti zdravých m�st �R. 

Význam vzájemné spolupráce bude patrný zejména v oblasti zdravotních a sociálních služeb 
a služeb zam�stnanosti, na jejichž zabezpe�ování bude v dalším období stále v�tší tlak, a to 
nejen z d�vodu stárnutí obyvatelstva (zejména v SO ORP Jablonec nad Nisou), ale také 
z d�vodu rozši�ování civiliza�ních nemocí a nevhodného životního stylu populace, r�stu 
kriminálních jev� (nadpr�m�rný index kriminality v SO ORP Liberec) a zvyšování po�tu 
sociáln� znevýhodn�ných ob�an� (nap�. m�stské �ásti Liberce – Je�áb, Františkov; ulice 
Revolu�ní, Dlouhá, Soub�žná v Jablonci nad Nisou). Potenciál pro rozvoj spo�ívá 
v integrovaném p�ístupu a optimalizaci sít� t�chto služeb, pro kterou má celý region zna�né 
p�edpoklady. Zdravotní a sociální služby se navíc vyzna�ují nevyváženým a nestabilním 
systémem financování a nep�ehlednou legislativou v�etn� nekoncep�ního �ešení této 
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problematiky. Stejn� tak význam vzájemné spolupráce bude patrný v oblasti podpory služeb 
zam�stnanosti skupin ohrožených na trhu práce. 

�ešené území má v sou�asnosti výrazné problémy s kapacitou základních škol (na území 
Liberce), v dalších letech lze p�edpokládat další nár�st žák� ZŠ z d�vodu p�echodu silných 
popula�ních ro�ník� z MŠ. D�ležité bude rozší�ení t�chto kapacit vhodnou formou tak, aby 
po následném o�ekávaném poklesu po�tu d�tí nebylo nutné rušit mnohá školní za�ízení. 
Zárove� je nutné na tuto situaci p�ipravovat st�ední školy. Veškeré školství musí zárove�
reflektovat na požadavky trhu práce. Rozvoj spolupráce se školami bude jednou ze 
základních podmínek úsp�šného �ešení této situace. 

V oblasti podpory služeb zam�stnatelnosti osob ohrožených na trhu práce v �ešeném území 
bude t�eba p�ihlédnout k rostoucí mí�e nezam�stnanosti a absenci pružného uspo�ádání 
organizace práce podporující zam�stnatelnost rodi�� malých d�tí a lidí nad 50 let. V úvahu je 
t�eba vzít i demografický trend a zvyšování v�ku odchodu do d�chodu, což má p�ímý dopad 
na zm�nu zam�stnaneckých skupin a nár�stu po�tu dlouhodob� nezam�stnaných 
v ohrožených skupinách. 

Vzhledem ke snižujícímu se tempu p�ílivu obyvatel migrací bude klesat také intenzita bytové 
výstavby (krom� oblastí zasažených suburbanizací – obce Kryštofovo údolí, Šimonovice, 
Je�manice, Rádlo, Pule�ný, Dalešice). P�ípadný nár�st poptávky po bydlení bude saturován 
stávající dostate�nou nabídkou na trhu. V období p�ed hospodá�skou krizí navíc bylo 
realizováno nebo zahájeno n�kolik reziden�ních projekt�, jejichž bytové objekty po nástupu 
krize nevykazují plnou obsazenost. V dalším období je nutné zam��it podporu na regeneraci 
panelových sídliš
 (specifický cíl Aktualizace strategie rozvoje statutárního m�sta Liberec 
2014 – 2020), a revitalizaci brownfields na plochy smíšených aktivit s ohledem na jejich 
situování a minulé využití (zejména pr�myslové podniky). 

 V oblasti kultury, sportu a volno�asových aktivit lze p�edpokládat další rozši�ování nabídky, 
avšak s ohledem na efektivitu vynaložených náklad� a udržitelnost za�ízení pro volno�asovou 
infrastrukturu. Zárove� bude nutné udržet dostate�nou úrove� ob�anské vybavenosti v obcích. 
V situaci, kdy ve�ejná správa disponuje omezenými zdroji, bude r�st úloha místních aktér�, 
neziskových organizací a spolk� p�i rozvoji kvality života a zvyšování atraktivity území pro 
život.�Spolky mají k tomuto rozvoji vhodný potenciál, ale ze strany ve�ejné správy bude t�eba 
tento potenciál vhodn� podpo�it tak, aby neziskové organizace na sebe tento úkol mohly 
p�evzít. 
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Infrastruktura 

Dopravní infrastruktura 

Silni�ní doprava 
Územím SO ORP Liberec a Jablonec nad Nisou prochází sí
 silnic skládající se z komunikací 
I. až III. t�ídy. Silni�ní sí
 �ešeného území je zobrazena na následujícím obrázku.  

�

Obrázek 12: Silni�ní sí	 v �ešeném území a jeho okolí 
Zdroj: 	editelství silnic a dálnic �R, aktuální k 1. 1. 2014  

Silnice I. t�ídy 

Silnice R35 p�edstavuje páte�ní trasu spojující �echy a Moravu. V provozu je �ada vzájemn�
nepropojených �ástí, jejichž dostavba a propojení je jednou z nejvyšších priorit dostavby 
�eské silni�ní sít�. �ešeným územím prochází úsek silnice R35 mezi m�sty Liberec a Turnov. 
V obci Ohrazenice se tato silnice napojuje na silnici R10 a spojuje tak m�sta Liberec a Praha 
a napojuje centrální �ást Libereckého kraje na �eskou sí
 dálnic a rychlostních komunikací. 
Napojení m�st Liberec a Jablonec nad Nisou na hlavní m�sto Praha výrazn� ovliv�uje 
demografickou strukturu obyvatelstva a ekonomický stav území vzhledem k možnosti 
efektivní dojíž	ky do Prahy za prací nebo vzd�láním, p�ípadn� �ešené území slouží jako 
spádová oblast pro obyvatele Prahy v oblasti rekreace a víkendových pobyt�. Vzhledem 
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k úzké vazb� �ešeného území s Prahou má silnice R35 nejvyšší intenzitu dopravy na �ešeném 
území, kvalita silnic I. t�ídy je relativn� vyhovující a problémy se koncentrují zejména na 
silnice nižších t�íd ve správ� Libereckého kraje. V budoucnu lze navíc o�ekávat nár�st 
pohybu osob mezi Prahou a �ešeným územím, což p�i sou�asném stavu povede k dalšímu 
snížení dopravního spojení a zvýšení vlivu na technický stav komunikací. Správní obvod ORP 
Jablonec nad Nisou je na silnici R35 napojen prost�ednictvím silnice I/65.  

Silnice I/35 spojuje �ešené území s Polskem a N�meckem, konkrétn� p�es hrani�ní p�echod 
v obci Hrádek nad Nisou. Prochází m�stem Liberec a pokra�uje severozápadním sm�rem na 
Hrádek nad Nisou a dále z Ohrazenic pokra�uje p�es Turnov sm�rem na Ji�ín. 

S Karlovarským a Ústeckým krajem je �ešené území spojeno silnicí I/13, která v úseku Bílý 
Kostel nad Nisou – Stráž nad Nisou k�ižuje se silnicí I/35 a z ní dále pokra�uje p�es m�sto 
Frýdlant až k polským hranicím v obci Habartice, kde p�edstavuje významné spojení 
s Polskem.  

Spojení mezi centry �ešeného území - m�sty Liberec a Jablonec nad Nisou - tvo�í silnice I/14, 
která za�íná na pr�tahu m�stem Liberec (I/35) a vede p�es centrum m�sta Jablonec nad Nisou. 
Na území m�sta Liberec mezi m�stským pr�tahem a m�stskou �ástí Kunratice byla 
vybudována její p�eložka ve �ty�pruhovém uspo�ádání a dále se p�edpokládá realizace 
následného úseku mezi Kunraticemi a m�stskou �ástí Jablonce nad Nisou - Rýnovice. Za 
m�stem Jablonec nad Nisou silnice pokra�uje dál sm�rem na Královehradecký a Pardubický 
kraj. Dalším významným spojením m�st Liberec a Jablonec nad Nisou je silnice vedoucí p�es 
Vratislavice nad Nisou v trase nové silnice I/14 a dále místní obslužná komunikace vedoucí 
p�es Liberecké m�stské �ásti Starý Harcov, Nový Harcov a m�stskou �ást Jablonce nad Nisou 
Lukášov. 

Silnice II. t�ídy 

Západní �ástí SO ORP Liberec prochází silnice II/270, která je v obci Jablonné v Podješt�dí 
spojena se silnicí I/13. P�edstavuje tak spojení �ešeného území s oblastí obcí Mimo�, Doksy 
a Dubá. 

Krátký úsek silnice II/277 prochází jižní �ástí SO ORP Liberec a p�edstavuje spojení 
místního významu mezi obcí �eský Dub a St�edo�eským krajem. 

Silnice II/278 spojuje obce Stráž pod Ralskem - Ose�ná - �eský Dub - Hodkovice nad 
Mohelkou a spolu se silnicemi II/270 a II/592 tvo�í významné spojení sídel v jižní �ásti SO 
ORP Liberec. 

Silnice II/592 prochází na �ešeném území obcemi Ose�ná, K�ižany, Chrastava (k�íží peážní 
úsek silnic I/13 a I/35), Nová Ves u Chrastavy, Mníšek, kde se napojuje na silnici I/13, která 
propojuje území s Frýdlantským výb�žkem. 
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Jedinou silnicí druhé t�ídy na území SO ORP Jablonec nad Nisou je silnice II/287, která tvo�í 
spojení mezi silnicemi I/10 a I/65. P�edstavuje tak významné spojení území správního obvodu 
s páte�ní silni�ní sítí.  

Stávající silni�ní sí
 je na v�tší �ásti území z pohledu propojení sídel dostate�ná a poskytuje 
dobrou dostupnost mezi jednotlivými obcemi �ešeného území a jeho centry - m�sty Liberec 
a Jablonec nad Nisou. Zhoršenou dopravní dostupnost lze sledovat v malých obcích, které 
jsou odtrženy od hlavní silni�ní sít� (silnice II. t�ídy a výše). Jedná se nap�íklad o obce 
Janovice v Podješt�dí, Cetenov, Zdislava, Všelibice. Vzhledem k tomu, že se jedná o malé 
obce bez pot�ebné vybavenosti (školství, zdravotnictví, sociální služby), p�edstavuje 
nedostate�né napojení na centra �ešeného území problém práv� z hlediska dostupnosti této 
vybavenosti. 

Problémem silni�ní sít� na �ešeném území je však jejich nedostate�ná kapacita a technický 
stav. Silnice I. t�ídy navíc vzhledem k absenci obchvat� prochází zastav�nými centry sídel, 
která jsou v d�sledku intenzivní dopravy zat�žována hlukem a emisemi. Silnice II. t�ídy 
a nižší jsou v mnoha p�ípadech v technicky nevyhovujícím stavu a vyžadují zásadní 
rekonstrukci. Ne�ešení tohoto problému bude vzhledem k vysoké intenzit� dopravy a silné 
závislosti menších obcí na dojíž	ce za službami i do zam�stnání znamenat další zhoršení 
stavu silni�ní sít�. 

Dopravní nehodovost 

Jedním ze stávajících problém� je také bezpe�nost dopravy, zejména v oblasti s intenzivní 
dopravou. Nejrizikov�jšími místy v rámci regionu jsou m�sta Liberec a Jablonec nad Nisou, 
na silnicích v t�chto m�stech existuje �ada úsek� s �astými dopravními nehodami, což je dáno 
p�edevším vysokou intenzitou dopravy. Dle po�tu dopravních nehod se jeví jako nebezpe�né 
také úseky silnic I/35 a I/14. Dopravní nehody jsou zp�sobeny mimo lidský �initel také 
nevyhovujícím technickým stavem vozovek (nap�. výtluky), srážky s chodci v nebezpe�ných 
a nep�ehledných úsecích, srážky se zv��í na silnicích mimo zastav�ná území obcí apod. Pro 
zvyšování bezpe�nosti v doprav� je nutné v rizikových lokalitách a úsecích odstra�ovat 
dopravní závady nap�. úpravou místního �ešení dopravy zna�ením, odstra�ování bariér 
omezující p�ehlednost, bezpe�nostním �ešením k�ižovatek a p�echod� s výstavbou 
bezpe�nostních prvk� a nutnou údržbou silnic, jelikož v p�ípad� ne�ešení se bude technický 
stav v d�sledku intenzivní dopravy a vlivu po�así v zimních m�sících dále zhoršovat, což 
povede k dalšímu snižování dopravní bezpe�nosti. Velký význam v tomto ohledu mají 
inteligentní dopravní systémy. Zatím jsou využívány spíše pilotn�, nap�. teplotní �idla, 
pomocí nichž je regulována údržba vozovek v zimním období, napomáhají plynulosti a 
bezpe�í provozu. 

Intenzita silni�ní dopravy 

Dle výsledk� posledního s�ítání dopravy realizovaného v roce 2010 je nejintenzivn�jší provoz 
v �ešeném území na silnici R35 a I/35. Úsekem mezi obcí Hodkovice nad Mohelkou 
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a mimoúrov�ovou k�ižovatkou v Rádelském Mlýn� (se silnicí I/65 - odbo�ka na Jablonec nad 
Nisou) projede za den cca 24 000 motorových vozidel, na území obce Liberec je intenzita 
dopravy na pr�tahu m�stem daleko vyšší, cca 36 000 motorových vozidel za den. Mezi 
obcemi Liberec a Bílý Kostel nad Nisou je na této komunikaci intenzita dopravy cca 14 000 
až 17 000 motorových vozidel za den, ve zbylém úseku na �ešeném území se intenzita 
pohybuje kolem 4 000 motorových vozidel za den. Je však pravd�podobné, že dopravní 
intenzity na silnici R35 a I/35 jsou v sou�asné dob� vyšší díky otev�ení nového hrani�ního 
p�echodu v Hrádku nad Nisou, který za�ali využívat nákladní dopravci. Dalšími silnicemi 
s vysokou intenzitou dopravy je komunikace I/65 s dopravní intenzitou kolem 8 000 
motorových vozidel za den a dále úsek silnice I/14 mezi Libercem a Jabloncem nad Nisou, 
kde se dopravní intenzita pochybuje kolem 9 000 motorových vozidel za den.   

K významným komunikacím s ohledem na intenzitu dopravy jsou dále silnice I/13 spojující 
Liberec s Ústeckým krajem, Karlovarským kraje (intenzita p�es 9 000 motorových vozidel za 
den), Frýdlantskem (intenzita necelých 5 000 motorových vozidel za den) a dále Polskem 
a silnice II/270. Intenzita na vybraných komunikacích �ešeného území je uvedena na 
následujícím obrázku. 

�

Obrázek 13: Intenzita dopravy SO ORP Liberec a Jablonec nad Nisou 
Zdroj: 	editelství silnic a dálnic �R, 2012 
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Doprava v klidu (parkování) 

Problémem v oblasti parkování je p�edevším koncentrace parkovacích míst v centrech m�st 
Liberec a Jablonec nad Nisou, chybí naopak parkovací místa v mimojádrových územích a na 
sídlištích. Chybí také parkovací místa na okrajích t�chto m�st s návazností na udržitelné 
druhy dopravy, zejména m�stskou hromadnou dopravu, které by umožnila autem dojížd�jícím 
osobám navázat na MHD, �ímž by došlo ke snížení intenzity dopravy v m�stských centrech, 
v p�ípad� Liberce je vhodným místem plocha mezi železni�ní stanicí a autobusovým 
nádražím, která navazuje na systém ve�ejné osobní dopravy. Zárove� chybí parkovací místa 
v centrech cestovního ruchu, jako je nap�. Bed�ichov, ale i n�které �ásti Josefova Dolu 
a Janova nad Nisou, ZOO Liberec, IQLANDIA, Severo�eské muzeum. Potenciál ke zlepšení 
parkovací situace je ve využití systém� P+R, K+R, B+G, B+R. 

Železni�ní doprava 

�ešeným územím neprochází žádná železni�ní tra
 náležící do mezinárodní koridorové sít�
(pouze koridor kombinované dopravy AGTC), chybí dobré napojení na vysokorychlostní 
železni�ní trat�. Nevyhovující je technický stav železni�ní sít�, zejména z pohledu elektrizace, 
ale i sm�rových a výškových parametr�, které odpovídají období jejich vzniku (koncem 
19. století). �ešení nevyhovujícího spojení aglomerace s vnitrozemím, zejména s Prahou, 
spo�ívá v realizaci tzv. „5. železni�ního koridoru“. Na hlavní železni�ní sí
 je území napojeno 
železni�ní tratí Liberec – Turnov, z Turnova pak existuje napojení na Prahu a Pardubice. Na 
následujícím obrázku je zobrazena železni�ní sí
 na �ešeném území. 

�
Obrázek 14: Železni�ní sí	 v �ešeném území a jeho okolí 
Zdroj: �eské dráhy, a.s., mapa železni�ní sít�, 2014 
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�ešeným územím prochází následující železni�ní trat�: 

030 (Pardubice -) Jarom�� – Liberec - železni�ní tra
 spojuje m�sto Liberec s dalšími 
obcemi �ešeného území, jedná se obce Je�manice, Rádlo, Rychnov u Jablonce nad Nisou 
a Hodkovice nad Mohelkou. Dále tra
 pokra�uje do m�sta Turnov, odkud existuje napojení na 
Prahu a Pardubice. Tato tra
 je jako terciérní tra
 sou�ásti systému AGTC a MD �R usiluje 
o její za�azení do evropské sít� TEN-T v úseku Praha – Zho�elec.   

036 Liberec - Tanvald – Harrachov - železni�ní tra
 036 vzájemn� spojuje centra 
vymezeného území - m�sta Liberec a Jablonec nad Nisou. Za Jabloncem nad Nisou tra
 dále 
pokra�uje p�es Novou Ves nad Nisou sm�rem na m�sto Tanvald a Harrachov. Tra
 dále 
pokra�uje sm�rem do Polska, p�i�emž úsek mezi Harrachovem a žst. Szklarska Por�ba-Górna 
byl zrekonstruován a v roce 2010 zprovozn�n pro pravidelnou osobní dopravu. Jde též 
o významnou tra
 pro rozvoj cestovního ruchu. V Liberci je tato tra
 napojena na celostátní 
trat� 030, 037, 086 a 089. Velmi p�ínosné by bylo zavést p�ímé vlaky Jelenia Góra – 
Harrachov – Tanvald – Jablonec nad Nisou – Liberec.

037 Liberec - �ernousy - tra
 037 vede z m�sta Liberec severním sm�rem a na �ešeném 
území dopravn� spojuje obce Stráž nad Nisou, Mníšek a Old�ichov v Hájích. Tra
 dále 
pokra�uje p�es Frýdlant a �ernousy do Polska a p�edstavuje tak železni�ní napojení �ešené 
oblasti na Polsko, ale v sou�asné dob� pouze pro nákladní dopravu. 

086 Liberec - �eská Lípa - tra
 tvo�í významné spojení m�sta Liberec, jakožto centra 
Libereckého kraje, a m�sta �eská Lípa. V rámci �ešeného území tra
 p�edstavuje železni�ní 
spojení obcí Kryštofovo Údolí, K�ižany, Zdislava, Rynoltice a Jablonné v Podješt�dí. 

089 Liberec - Zittau (-Rybništ�/Seifhennersdorf) - tra
 spojuje v rámci �ešeného území 
m�sto Liberec s obcemi Chrastava, Bílý Kostel nad Nisou a Hrádek nad Nisou. Tra
 dále 
pokra�uje p�es Polsko a N�mecko do m�sta Varnsdorf, kde se rozdvojuje ve sm�ru na 
Rybništ� a Seifhennersdorf. Tra
 089 p�edstavuje napojení �ešeného území na regionální 
n�meckou železni�ní sí
 p�es m�sto Žitava (Zittau). 

Letecká doprava 

Na �ešeném území se dle Analýzy dopravy na území Libereckého kraje (aktualizace 2013) 
nachází 3 letišt�. Letišt� Liberec je stanoveno jako mezinárodní neve�ejné letišt� s vn�jší 
hranicí (ICAO kód: LCLB). Nachází se p�ibližn� 2,5 km od centra m�sta a je dob�e napojeno 
na komunika�ní sí
 m�sta. Na letišti sídlí letecká záchranná služba, která využívá i nov�
postavený heliport v Krajské nemocnici Liberec, Policie �R a Armády �R. Provozovatel 
letišt�, Aeroklub Liberec, o.s., zde vykonává sportovní a výcvikové lety. 

Letišt� Liberec má pozastavený statut ve�ejného mezinárodního letišt� do doby rekonstrukce 
vzletové a p�istávací dráhy, zám�r využití letišt� Liberec je uveden v Zásadách územního 
rozvoje Libereckého kraje vydaných na konci roku 2011. 
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Letišt� Hodkovice nad Mohelkou je vzdáleno cca 2 km od centra m�sta. Letišt� je vedeno 
jako ve�ejné letišt�, provozovatelem letišt� je Aeroklub Hodkovice nad Mohelkou a je 
využíváno pro sportovní a výcvikové lety. Letišt� �eský Dub je využíváno pouze pro 
soukromé a rekrea�ní lety hangárových ultralehkých letadel. 

Vzhledem k malému významu všech zmín�ných letiš
 s žádným z nich není po�ítáno v rámci 
Politiky územního rozvoje �eské republiky.  

Vodní doprava  

Na �ešeném území se nenachází žádná forma vodní dopravy. Jedinou formou lodní dopravy 
v Libereckém kraji je rekrea�ní plavba na Máchov� jeze�e. 

Cyklistické stezky 

Nejvýznamn�jší cyklotrasou procházející �ešeným územím je mezinárodní cyklokoridor 
„ODRA - NISA“, který má trasu Žitava – Hrádek nad Nisou – Liberec, p�ípadn� v její horské 
variant� – Liberec – Dlouhý Most – Rychnov u Jablonce nad Nisou – Nová Ves nad Nisou 
(pramen Nisy). Z hlediska cykloturistiky je významná i celostátní cyklotrasa �. 22 Náchod – 
Vrchlabí – Harrachov – Jizerka – Old�ichov v Hájích – Chrastava a cyklomagistrála Plou�nice 
v obci Ose�ná. 

Z regionálního a místního pohledu je sí
 cyklostezek na �ešeném území nedostate�ná. Ve 
v�tších m�stech chybí pot�ebná cyklistická infrastruktura pro využití této dopravy k dojíž	ce 
do školy �i zam�stnání, chybí doprovodná infrastruktura ve m�stech a obcích pro možnost 
„zdržení“ cyklisty v území. Na území m�st a obcí navíc existují kritické úseky pr�jezd�
cyklist�.  Sí
 cyklostezek i mimo zastav�né území jednotlivých obcí je nedostate�ná 
a nepokrývá potenciál území, který krom� p�epravy spo�ívá také v cykloturistice a cestovním 
ruchu. Jednotlivé cyklostezky jsou rozd�leny nepropojenými úseky a mnohdy je tak nutné 
využít rušných silnic s intenzivní dopravou. Pro cykloturisty chybí vhodné propojení 
v koridoru Liberec-Frýdlant, což by p�isp�lo ke zvýšení bezpe�nosti st�etu cyklist�
a automobilové dopravy. 

Dopravní obslužnost 

Za dopravní obslužnost je považováno zajišt�ní dopravy pro ve�ejnost po všechny dny 
v týdnu, a to zejména z d�vodu dojíž	ky do škol, zam�stnání, zdravotnických a sociálních 
služeb, na ú�ady apod. Vzhledem k tomu, že v�tšina této vybavenosti se nachází p�edevším 
v centrech �ešeného území, tedy m�stech Liberec a Jablonec nad Nisou, je v rámci dopravní 
obslužnosti d�ležité p�edevším dopravní napojení okolních obcí na tato m�sta. 

Pokles po�tu cestujících v hromadné doprav� z let 2011-2012 se od roku 2013 poda�ilo 
zastavit. P�esto je odliv cestujících z hromadné dopravy k individuální automobilové doprav�
zna�ným rizikem z pohledu vzniku kongescí, vyšší zát�že životního prost�edí a úpadku 
systému hromadné dopravy. 
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�ešené území je zapojeno do Integrovaného dopravního systému Libereckého kraje (IDOL). 
V rámci IDOL lze využít železni�ní dopravu, p�ím�stskou autobusovou dopravu a m�stskou 
hromadnou dopravu. Do tohoto systému jsou zapojeni následující dopravci: BusLine, a.s., 
�eské dráhy, a. s., �SAD �eská Lípa a.s., �SAD Liberec, a.s., Dopravní podnik m�st Liberce 
a Jablonce nad Nisou, a.s., GW Train Regio, a. s. a Vogtlandbahn - GmbH. 

V rámci železni�ní dopravy je majoritním provozovatelem na �ešeném území spole�nost 
�eské Dráhy, a.s. Linky této spole�nosti p�edstavují spojení okolních obcí s m�sty Liberec 
a Jablonec nad Nisou a také napojení na celostátní železni�ní sí
 a zahrani�í. Krom� �eských 
drah zde p�sobí také spole�nost GW Train Regio a.s., která provozuje vlakovou linku na trase 
Liberec - Tanvald - Harrachov - Szklarska Por�ba Górna a n�mecký železni�ní dopravce 
Vogtlandbahn, provozující vlakovou linku na trase Liberec - Žitava - Rybništ�. 

Obce �ešeného území jsou propojeny s jeho centry prost�ednictvím p�ím�stské autobusové 
dopravy, která je provozována spole�nostmi �SAD Liberec a Busline, a.s. P�ím�stská 
doprava krom� napojení obcí na m�sta Liberec a Jablonec nad Nisou p�edstavuje také 
napojení území na významná m�sta jeho okolí, nap�íklad Turnov, Frýdlant, Mnichovo 
Hradišt�, Mladá Boleslav a také napojení na Polsko, konkrétn� obce Bogatynia, Zawidów, 
Sulików/Zgorzelec a Sieniawka. Do �ešeného území zasahují také linky p�ím�stské 
autobusové dopravy �SAD �eská Lípa, a.s. 

Provozovatelem m�stské hromadné dopravy na území Liberce, Jablonce nad Nisou a jejich 
p�ím�stských obcí je Dopravní podnik m�st Liberce a Jablonce nad Nisou, a.s. (dále jen 
DPMLJ). Na území m�st Liberce a Jablonce nad Nisou je MHD zajiš
ována tramvajovými 
linkami o celkové délce 35 km. Speciálním druhem tramvajové dopravy je linka �. 11, která 
spojuje Liberec s m�stem Jablonec nad Nisou. V oblasti tramvajové dopravy je nutná 
dostavba úsek� v nepropojených oblastech a rekonstrukce úsek�, které jsou ve špatném 
technickém stavu v�etn� p�ípadné modernizace signaliza�ního zna�ení pro zajišt�ní vyšší 
dopravní bezpe�nosti.  

Autobusové linky m�stské hromadné dopravy zajiš
ují krom� samotné dopravní obslužnosti 
m�sta Liberce také obslužnost p�ilehlých obcí Stráž nad Nisou, Šimonovice a Kryštofovo 
Údolí. M�stská hromadná doprava m�sta Jablonec nad Nisou pokrývá krom� samotného 
m�sta následující obce: Bed�ichov, Janov nad Nisou, Nová Ves nad Nisou, Lu�any nad Nisou, 
Pule�ný a Rychnov u Jablonce nad Nisou. Na autobusové doprav� MHD Liberec a Jablonec 
nad Nisou se ve form� subdodávky podílí také spole�nost Busline, a.s.  

Vzhledem k probíhajícímu procesu stárnutí obyvatelstva je nutné pro zajišt�ní mobility 
senior� a osob s omezeným pohybem rozvíjet bezbariérové prost�edky m�stské hromadné 
dopravy. Zárove� je nutné navyšovat a optimalizovat kapacity jednotlivých linek MHD, aby 

nedocházelo k jejich nedostatku, nebo naopak k výraznému nenapl�ování stávajících kapacit��
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Technická infrastruktura�

Zásobování pitnou vodou 

Hlavním provozovatelem vodovodní sít� na �ešeném území je spole�nost Severo�eské 
vodovody a kanalizace, a.s. (S�VaK). Ta na území SO ORP Liberec pln� zásobuje obce 
Je�manice, Dlouhý Most, Bílý Kostel nad Nisou, Stráž nad Nisou a Chotyn�, �áste�n� pak 
obce Bílá, Cetenov, �eský Dub, Hlavice, Hodkovice nad Mohelkou, Hrádek nad Nisou, 
Chrastava, Kryštofovo údolí, Jablonné v Podješt�dí a Ose�ná. V obcích Jan�v D�l, Prose�
pod Ješt�dem a v �ástech obcí Mníšek, Old�ichov v Hájích, Nová Ves a Šimonovice je 
provozovatelem vodovodní sít� samotná obec.  Vodovody spole�nosti S�VaK a obecní 
vodovody v n�kterých obcích dopl�ují individuální soukromé vodovody. S�VaK  provozuje 
vodovodní sí
 také na území SO ORP Jablonec nad Nisou. 

Napojení obyvatel na vodovodní sí
 je v �ešeném území na vysoké úrovni. Všechny obce mají 
podíl obyvatel napojených na vodovodní sí
 v intervalu 98 až 100 %, konkrétn� stoprocentní 
napojení obyvatel je v obcích Chotyn�, Janovice v Podješt�dí, Jan�v D�l, Kryštofovo Údolí, 
Všelibice a Zdislava na území SO ORP Liberec a obce Bed�ichov, Dalešice, Maršovice 
a Rádlo. Problémem je technický stav zejména starších vodovodních �ád�, kde m�že docházet 
ke ztrátám pitné vody a neplánovaným odstávkám v d�sledku technických závad. 

V p�íloze A6 je uveden podíl obyvatel napojených na vodovodní sí
 v obcích správních 
obvod� obcí s rozší�enou p�sobností Liberec a Jablonec nad Nisou, v p�íloze B4 je zobrazena 
vodovodní sí
 na tomto území. 

Kanalizace a �išt�ní odpadních vod 

V obcích Liberec, Jablonec nad Nisou a Stráž nad Nisou je vybudován spole�ný kanaliza�ní 
systém, který je ukon�ený �istírnou odpadních vod v Liberci, která má kapacitu 190 000 EO3. 
Území mimo m�sta Liberec a Jablonec nad Nisou je z pohledu odkanalizování a �išt�ní 
odpadních vod nedostate�n� �ešeno. Na území SO ORP Liberec je kanalizace s napojením na 
�istírnu odpadních vybudována pouze ve 13 obcích (�eský Dub, Hodkovice nad Mohelkou, 
Hrádek nad Nisou, Chotyn�, Chrastava, Jablonné v Podješt�dí, Liberec, �áste�n� v obci 
Mníšek, velmi malá �ást v obci Nová Ves, Ose�ná, Stráž nad Nisou, Šimonovice a Všelibice). 

Na území SO ORP Jablonec nad Nisou je kanalizace zakon�ená �istírnou odpadních vod 
vybudována v 8 obcích. Obce Bed�ichov, Jablonec nad Nisou, Lu�any nad Nisou a Nová Ves 
nad Nisou jsou kanaliza�ními systémy napojeny na �istírnu odpadních vod v Liberci. Obec 
Pule�ný je �áste�n� napojena na �istírnu odpadních vod v obci Rychnov u Jablonce nad 
Nisou, obce Janov nad Nisou a Maršovice mají �OV vlastní. 

Na �ešeném území se nachází 18 obcí, v kterých není vybudována kanaliza�ní sí
 napojená na 
�istírnu odpadních vod. Z pohledu podíl� napojených obyvatel na kanalizaci je 

���������������������������������������� �������������������
3 EO - ekvivalentní obyvatel - um�le zavedená jednotka, která p�edstavuje produkci odpadní vody 150 l/den 
a produkci zne�išt�ní 60g BSK5/den. 

Příloha usnesení č. 38/2016



�

���

�

odkanalizování nedostate�né také v obcích s vybudovanou kanalizací. Kanalizace bývá 
vybudována p�edevším v centrech obcí a m�st a v jejich okrajových �ástech tak 
odkanalizování chybí. Cílem v oblasti technické infrastruktury by m�la být výstavba 
kanaliza�ních sítí, p�ípadn� jejich rozši�ovaní do okrajových �ástí obcí a v rámci budování 
�istíren odpadních vod zvážit možnosti napojení více obcí na jednu �OV. Rozvoj technické 
infrastruktury je brzd�n dlouhodobými provozními smlouvami na vodohospodá�skou 
infrastrukturu se soukromými provozovateli do roku 2022, které snižují možnost �erpání 
dotací na vodovody a kanalizaci, kdy je evropskou komisí dotace vodárenství fungujícího na 
provozním modelu nep�ímou podporou soukromých firem. 

Podíl obyvatel napojených na kanalizaci v jednotlivých obcích na území SO ORP Liberec 
a SO ORP Jablonec nad Nisou je uveden v p�íloze A6, v p�íloze B5 je zobrazena kanaliza�ní 
sí
 na tomto území. 

Energetika4

Zásobování elektrickou energií  

Na �ešeném území se nenachází žádné velké zdroje elektrické energie dodávající elektrickou 
energii do nad�azené soustavy spole�nosti �EPS a.s. K nejvýznamn�jším místním zdroj�m 
pat�í spole�nosti Teplárna Liberec a.s. a spalovna komunálního odpadu Termizo a.s., ve 
kterých je elektrická energie vyráb�na v kombinaci s teplem. V území se nachází také další 
malé místní zdroje elektrické energie, které ve spole�nostech vyrábí elektrickou energii, 
n�které z nich využívají alternativních zdroj� energie. 

Území SO ORP Liberec a Jablonec nad Nisou je napojeno na p�enosovou soustavu �R vedení 
220 kV a 400 kV, distribuci po území zajiš
uje jako jediný subjekt na území Libereckého 
kraje spole�nost �EZ distribuce a.s. v nap�
ových hladinách, 110 kV, 35 kV, 22 kV a 10 kV. 
Distribu�ní sí
 je �ešena prost�ednictvím vrchního vedení, v oblastech s hustou zástavbou jsou 
podzemní kabelové rozvody vysokého nap�tí. 

V posledních letech v d�sledku rozvoje lokalit na území SO ORP Liberec (nap�íklad výstavba 
pr�myslové zóny v Liberci) dochází k nár�stu odb�ru elektrické energie. Stávající p�ívodní 
sí
 VVN do oblasti Liberce byla posílena realizací dalšího vedení VVN 110 kV Bezd��ín-
Šimonovice.  

Zásobování plynem 

Na území SO ORP Liberec a Jablonec nad Nisou provozuje distribu�ní soustavu zásobování 
plynem spole�nost RWE Gas Net, s.r.o. Distribu�ní soustava zásobování plynem prochází 
všemi obcemi �ešeného území. Podíl napojených obyvatel na plynofikaci se mezi 
jednotlivými obcemi výrazn� liší. Nejvyšší podíly napojených obyvatel jsou v obcích Hrádek 
nad Nisou, Dalešice a Jablonec nad Nisou s více než 75 % obyvatel napojených na 
plynofikaci, na druhou stranu se na �ešeném území nachází obce, jejichž podíly napojení na 
���������������������������������������� �������������������
4 data v kapitole Energetika jsou platná k 31.12.2013
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zásobování plynem jsou menší než 10 %. V t�chto obcích p�evládá vytáp�ní pevnými palivy, 
které je obyvateli preferováno kv�li vysokým cenám plynu. Vytáp�ní pevnými palivy 
negativn� ovliv�uje kvalitu ovzduší zejména v topné sezón� (zimní m�síce). Ke zlepšení 
p�isp�je p�ípadná podpora vým�ny kotl� a zateplení na snížení energetické náro�nosti budov. 

Podíly obyvatel napojených na distribu�ní soustavu zásobování plynem v jednotlivých obcích 
SO ORP Liberec a Jablonec nad Nisou jsou uvedeny v tabulce v p�íloze A6, distribu�ní 
soustava zásobování plynem je zobrazena v p�íloze B6.  

Zásobování teplem 

Na �ešeném území se nachází 7 soustav centrálního zásobování teplem. K nejvýznamn�jším 
pat�í soustavy v Liberci a soustava v Jablonci nad Nisou. Teplárna v Liberci spole�n� se 
spalovnou komunálního odpadu Termizo a.s. zásobuje cca 19 000 domácností, 150 zástupc�
terciální sféry a 19 pr�myslových podnik�. Soustava ve m�st� Jablonec nad Nisou zásobuje 
cca 10 000 domácností. Ve m�st� Liberec a d�íve Jablonec nad Nisou je problémem 
zastaralost, p�íliš velký rozsah a špatný technický stav rozvodné sít� s nedostate�nou izolací 
potrubních rozvod�, který vede k vysokým tepelným ztrátám a tím i zvyšování cen tepla pro 
koncové spot�ebitele. Soustava je zde p�edimenzovaná z dob, kdy dodávala páru pro 
technologické pot�eby pr�myslových podnik�, které v sou�asné dob� již této možnosti 
nevyužívají (v�tšina zanikla). Provedením rekonstrukce a modernizace sít� centrálního 
zásobování teplem ve m�stech Liberec a Jablonec nad Nisou dojde ke snižování tepelných 
ztrát a tím ke zvyšování efektivity této soustavy. Modernizace samotných objekt� tepláren 
krom� dalšího zkvalitn�ní dodávky tepla umožní navýšení podílu elektrické energie vyráb�né 
sou�asn� s teplem. M�sto Jablonec nad Nisou problematiku dodávky tepla aktivn� �eší, od 
roku 2013 je 100% akcioná�em spole�nosti Jablonecká energetická a.s. a k listopadu 2015 je 
již prakticky dokon�ena 1. etapa �ízené likvidace parní SCZT. 

Krom� velkých soustav zásobování teplem v Liberci a Jablonci nad Nisou jsou v obcích 
Chrastava, Jablonné v Podješt�dí, Hrádek nad Nisou a �eský Dub provozovány malé 
soustavy centrálního zásobování teplem, které dodávají teplo do hlavn� bytového sektoru 
z blokových nebo domovních kotelen. Seznam soustav centrálního zásobování teplem je 
uveden v následující tabulce: 

Tabulka 29: Obce s centrálním zásobováním teplem a jejich provozovatelé 
Obec Provozovatel 

Liberec 

Teplárna Liberec, a.s. 

Termizo a.s. (Spalovna dodávající teplo do CZT). 

Warmnis spol. s r. o. (n�které areály, nap�. Tipsport Aréna) 

Chrastava M�sto Chrastava 

Hodkovice nad Mohelkou Teplo Hodkovice n. M. s.r.o.

Jablonec nad Nisou Jablonecká energetická, a.s. 

Zdroj: Územn� energetická koncepce Libereckého kraje, 2013 

Soustavy centrálního zásobování teplem na �ešeném území jsou zobrazeny na map� v p�íloze 
B7. Pro �ešení problematiky centrálního zásobování teplem a oblasti energetiky obecn� je 
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pot�eba vypracovat energetickou koncepci, která vymezí priority a opat�ení v této oblasti 
a bude závazným dokumentem pro další rozvoj území.

Trendy a p�edpoklady 

Zvyšování mobility obyvatelstva je hlavním trendem posledních 20 let. V sou�asnosti již 
kapacitn� nevyhovující dopravní sít� (zejména silni�ní a železni�ní) budou zat�žovány stále 
v�tší intenzitou dopravních prost�edk� a r�stu problém� s parkováním. Vysoká intenzita 
individuální automobilové dopravy m�že vést ke zhoršování dopravní obslužnosti a poklesu 
významu ve�ejné hromadné dopravy, ale také ke zhoršení zne�išt�ní ovzduší. Zárove� m�že 
docházet ke snižování bezpe�nosti v okolí vysoce frekventovaných dopravních úsek�. 
Nedosta�ující železni�ní napojení regionu na dopravní koridory v�etn� nevyhovujícího 
technického stavu dopravní (silni�ní) infrastruktury m�že p�sobit také jako limitující faktor 
pro rozvoj oblasti – p�íchod investor�, návšt�vník�, apod. P�edpokladem pro zajišt�ní 
udržitelné dopravy je rozši�ování kapacity infrastrukturní sít�, podpora ve�ejné hromadné 
dopravy v�etn� alternativních zp�sob� dopravy (cyklodoprava, apod.), zvyšování bezpe�nosti 
dopravy a koncep�ní p�ístup k �ešení dopravní situace v území. Vhodným nástrojem je 
vytvá�ení plánu mobility, p�ípadn� jiných dopravn�-strategických dokument�. 

P�edpokladem snižování zranitelnosti území a zvyšování kvality života v regionu p�edstavují 
investice do technické infrastruktury. Modernizace a výstavba infrastrukturní sít� v�etn�
podpory ekologického vytáp�ní budou v následujícím období siln� podporovány EU.  
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Životní prost�edí 

Složky životního prost�edí 

Geologie 

�ešené území SO ORP Liberec a Jablonec nad Nisou má ekonomický potenciál vzhledem 
k existenci ložisek nerostných surovin. T�ch se na �ešeném území nachází celkem 47 
a p�edstavují zdroje následujících surovin: cihlá�ská surovina, št�rkopísky, vápenec, stavební 
kámen, dolomit, technické suroviny, rašelina, hn�dé uhlí a radioaktivní suroviny. Kolem 
ložisek nerostných surovin jsou vymezena ochranná pásma ložisek nerostných surovin.  Po�ty 
jednotlivých druh� ložisek nerostných surovin na území ORP Liberec a Jablonec nad Nisou 
jsou uvedeny v následující tabulce.  

Tabulka 30: Po�ty ložisek nerostných surovin na území SO ORP Liberec a Jablonec nad Nisou 
Druh ložiska nerostných surovin SO ORP Liberec SO ORP Jablonec nad Nisou 

Bilancovaná ložiska výhradní 25 2

Evidovaná ložiska nevýhradní 10 0

Nebilancovaná ložiska 11 0

Celkem 46 2

Zdroj: Územn� analytické podklady SO ORP Liberec a Jablonec nad Nisou, 2012 

S prob�hlou t�žbou nerostných surovin souvisí existence sesuvných a poddolovaných území 
a starých d�lních d�l. Ty se nachází p�edevším v severozápadní �ásti SO ORP Liberec 
a východní �ásti SO ORP Jablonec nad Nisou. 

Vodní prost�edí 

Území SO ORP Liberec a Jablonec nad Nisou se nachází na hlavním evropském rozvodí. 
Voda z tohoto území je odvád�na vodním tokem Labe do Severního mo�e a vodním tokem 
Odra do Baltského mo�e. Významné toky na �ešeném území jsou Albrechtický potok, �erná 
Nisa, Fojtka, Harcovský potok, Janovodolský potok, Je�ice, Lužická Nisa, Old�ichovský 
potok, Slunný potok, Spojovací potok, Ješt�dský potok, Panenský potok, Plou�nice, Mohelka, 
Zábrdka, Rýnovická Nisa a Kamenice. 

Po celém �ešeném území se nachází vodní plochy, jedná se p�edevším o rybníky a údolní 
nádrže vybudované za vodohospodá�skými a protipovod�ovými ú�ely. K nejvýznamn�jším 
vodním nádržím na území SO ORP Liberec pat�í vodní díla uvedená v následující tabulce: 
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Tabulka 31: Významná vodní díla na území SO ORP Liberec a Jablonec nad Nisou

Vodní dílo Vodní tok Funkce 

Fojtka Fojtka 
Akumulace vod pro pr�mysl, ochrana p�ed povodn�mi, 
rekreace 

Mlýnice Albrechtický potok Ochrana p�ed povodn�mi, chov ryb, rekreace 

Harcov Harcovský potok 
Akumulace vod pro pr�mysl, ochrana p�ed povodn�mi, 
rekreace 

Josef�v D�l Kamenice Akumulace vod pro pr�mysl, ochrana p�ed povodn�mi 

Bed�ichov �erná Nisa Výroba elektrické energie, ochrana p�ed povodn�mi 

Mšeno Mšenský potok 
Ochrana p�ed povodn�mi, rekreace, chov ryb, výroba 
elektrické energie 

Zdroj: Plán rozvoje vodovod� a kanalizací Libereckého kraje, 2004 

Vodní plochy pokrývají necelé procento území SO ORP Liberec a více než 2 % SO ORP 
Jablonec nad Nisou. Podíly vodních ploch na území jednotlivých obcí �ešeného území jsou 
uvedeny v následující tabulce. 

Tabulka 32: Podíl vodních ploch na území SO ORP Liberec a Jablonec nad Nisou z celkové vým�ry 

SO ORP Obec Podíl vodních ploch (%) 

Liberec Dlouhý Most 0,7

Liberec Hodkovice nad Mohelkou 0,9

Liberec Chrastava 1,4

Liberec Je�manice  0,3

Liberec Kryštofovo Údolí 0,2

Liberec Liberec 0,9

Liberec Mníšek 0,5

Liberec Nová Ves 0,8

Liberec Old�ichov v Hájích 0,5

Liberec Prose� pod Ješt�dem 0,5

Liberec Stráž nad Nisou 1,2

Liberec Sv�tlá pod Ješt�dem 0,1

Liberec Šimonovice 0,3

Jablonec nad Nisou Bed�ichov 2,4

Jablonec nad Nisou Dalešice 0

Jablonec nad Nisou Jablonec nad Nisou 1,9

Jablonec nad Nisou Janov nad Nisou 0,7

Jablonec nad Nisou Josef�v D�l 7,8

Jablonec nad Nisou Lu�any nad Nisou 0,2

Jablonec nad Nisou Maršovice 0

Jablonec nad Nisou Nová Ves nad Nisou 0,8

Jablonec nad Nisou Pule�ný 0,1

Jablonec nad Nisou Rádlo 0,4

Jablonec nad Nisou Rychnov u Jablonce nad Nisou 0,4

Celkem SO ORP Liberec 0,9

Celkem SO ORP Jablonec nad Nisou 2,2

Zdroj: �eský statistický ú�ad, data pro územn� analytické podklady, 2011 
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Vodohospodá�sky významné z hlediska p�irozené akumulace vod jsou zdroje podzemních 
vod na území SO ORP Liberec a povrchových vod na území SO ORP Jablonec nad Nisou, 
jedná se o území pat�ící k t�m nejbohatším na podzemní vody v rámci �R. Na �ešené území 
zasahují dv� vymezené chrán�né oblasti p�irozené akumulace vod - CHOPAV Jizerské hory 
(povrchové vody) a CHOPAV Severo�eská k�ída (podzemní vody). Tyto oblasti pokrývají 
cca 60 % �ešeného území. Vzhledem k reliéfu území a tvaru povodí jsou na �ešeném území 
vytvo�eny podmínky pro vznik povodní. Pro ú�ely zabra�ování a snižování škod zp�sobených 
povodn�mi jsou tém�� na všech významných tocích na území SO ORP Liberec a Jablonec nad 
Nisou stanovena záplavová území, konkrétn� se jedná o vodní toky Ješt�dský, Panenský, 
Harcovský potok, Je�ice, �erná Nisa, Lužická Nisa, Kamenice, Mohelka a Rýnovická Nisa. 
V rámci záplavových území existují také aktivní zóny záplavového území, tedy lokality, na 
kterých v p�ípad� povodní dochází k vyššímu riziku ohrožení lidského zdraví, života 
a majetku.  

Dále jsou vymezena území ohrožená zvláštní povodní pod vodními díly Bed�ichov, Josef�v 
D�l, Fojtka, Mlýnice, Harcov a Mšeno. Vymezená záplavová území p�edstavují významný 
limit pro rozvoj území v t�chto v oblastech. Na následujícím obrázku je vyobrazena mapa, 
která obsahuje vodní toky, vodní plochy, ochranná území a záplavová území v SO ORP 
Liberec a Jablonec nad Nisou. 
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Obrázek 15: Vodní režim na území SO ORP Liberec a Jablonec nad Nisou 
Zdroj: Arc�R 500 

Kvalita vod je ovliv�ována p�edevším intenzivní dopravou a pr�myslem v pr�myslových 
centrech ve m�st� Liberec, dále kvalita povrchových vod je ovlivn�na i chyb�jící splaškovou 
kanalizací. Environmentální zát�ž na vodní toky tak p�sobí p�edevším podél hlavních 
dopravních tah� v území, kolem kterých je vedena urbanizace území. Jedná se p�edevším 
o obce Liberec, Jablonec nad Nisou, Chrastava, Jablonné nad Nisou a Hrádek nad Nisou. 

Ovzduší 

Území SO ORP Liberec a Jablonec nad Nisou pat�í k oblastem se zhoršenou kvalitou ovzduší 
(OZKO). Co se tý�e limit� pro ochranu zdraví, je na vymezeném území p�ekra�ován imisní 
limit benzo(a)pyrenu, v p�ípad� SO ORP Liberec na 12 % území, v p�ípad� SO ORP Jablonec 
nad Nisou na 9 % území. Jedná se p�edevším o území m�st Liberec a Jablonec nad Nisou 
a oblasti okolo hlavních dopravních tah�, kde je toto zne�išt�ní zp�sobeno intenzivní 
automobilovou dopravou. Ostatní ukazatele ochrany lidského zdraví, imisní limity PM10, 
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NO2, benzen a PM2,5 nejsou v �ešeném území p�ekra�ovány. Zdrojem emisí benzo(a)pyrenu 
m�že být pr�myslová �innost, doprava i emise z lokálních topeniš
. 

Samostatn� m��eným limitem pro ochranu zdraví je p�ízemní ozón. Tento limit je na území 
SO ORP Jablonec nad Nisou p�ekra�ován na více než �tvrtin� území. P�ízemní ozon je 
sekundární zne�iš
ující látkou v ovzduší, která nemá vlastní významný emisní zdroj. Vzniká 
za ú�inku slune�ního zá�ení komplikovanou soustavou fotochemických reakcí zejména mezi 
oxidy dusíku (NOx), t�kavými organickými látkami (VOC) a dalšími složkami atmosféry. 
Podíly plochy území s p�ekro�ením limit� z celkové plochy �ešeného území jsou uvedeny 
v následující tabulce. 

Tabulka 33: P�ekro�ení imisních limit� na území SO ORP Liberec a Jablonec nad Nisou, podíl (%) 
z celkové plochy správního obvodu 

SO ORP PM10 NO2 Benzen PM2,5 Benzo(a)pyren 
Souhrn 

p�ekro�ení 
LV 

O3

Jablonec nad Nisou 0 0 0 0 12 12 25,6

Liberec 0 0 0 0 9 9 3,7

Zdroj: �eský hydrometeorologický ústav, emisní bilance �R 2012 

Z celkového pohledu pat�í Liberecký kraj ke kraj�m, které vypoušt�nými emisemi 
zne�iš
ujících látek nejmén� p�ispívají ke zne�išt�ní ovzduší v �eské republice. Je nejmenším 
producentem oxid� dusíku (NOx), druhým nejmenším producentem tuhých zne�iš
ujících 
látek (TZL), oxidu si�i�itého (SO2), t�kavých organických látek (VOC) a t�etím nejmenším 
producentem oxidu uhelnatého (CO) a amoniaku (NH3). Ro�ní produkce emisí zne�iš
ujících 
látek v roce 2012 v jednotlivých krajích �eské republiky je uvedena v následující tabulce. 

Tabulka 34: Emise vybraných zne�iš	ujících látek ze zdroj� na území jednotlivých kraj� v roce 2012

Kraj 
TZL SO2 NOx CO VOC NH3 

[t/rok] [t/rok] [t/rok] [t/rok] [t/rok] [t/rok] 

Hlavní m�sto Praha 2 844,1 413,4 8 184,9 16 468,5 11 760,0 387,3

St�edo�eský kraj 11 017,5 21 229,4 32 138,6 76 324,5 20 748,4 9 767,4

Jiho�eský kraj 4 849,2 7 942,9 11 617,4 41 775,0 10 184,4 7 550,1

Plze�ský kraj 4 219,5 7 018,5 10 373,5 31 642,6 8 489,8 6 039,5

Karlovarský kraj 1 588,7 9 394,5 8 731,4 11 836,7 4 085,7 1 460,8

Ústecký kraj 5 147,4 56 560,1 46 695,2 33 016,7 12 665,9 3 088,7

Liberecký kraj 2 105,3 1 447,7 3 907,5 19 468,7 5 434,9 1 747,5

Královéhradecký kraj 3 674,8 5 004,9 7 294,6 27 122,3 7 963,9 4 548,6

Pardubický kraj 3 553,0 11 625,6 15 029,5 25 311,7 7 832,7 5 283,8

Vyso�ina 4 688,6 2 515,7 10 328,7 34 556,6 8 769,9 8 026,7

Jihomoravský kraj 4 765,7 2 086,7 14 719,1 32 126,6 13 201,6 5 779,0

Olomoucký kraj 3 303,9 3 848,0 9 776,2 27 396,2 8 509,7 4 146,8

Zlínský kraj 2 260,6 4 941,2 7 000,5 21 691,9 7 498,8 2 865,6

Moravskoslezský kraj 5 941,6 20 297,2 25 643,2 147 662,3 15 149,9 3 480,2

CELKEM 59 959,9 154 325,9 211 440,4 546 400,3 142 295,5 64 172,0

Zdroj: �eský hydrometeorologický ústav, emisní bilance �R 2012 
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Na �ešeném území se nachází celkem 53 pr�myslových zdroj� zne�išt�ní ovzduší, 34 zdroj�
na území SO ORP Liberec a 19 zdroj� na území SO ORP Jablonec nad Nisou. Seznam 
pr�myslových zdroj� na �ešeném území je uveden v P�íloze A7. 

Dle údaj� emisní bilance z roku 2012, uvedených v tabulce níže, tvo�í nejvyšší podíl emisních 
zne�iš
ujících látek zdroje z kategorie REZZO 3, tedy malé zdroje zne�išt�ní zahrnující 
lokální topeništ�. Prioritou v oblasti zlepšování kvality ovzduší v �ešeném území je 
modernizace lokálních topeniš
 vým�nou kotl� nižších t�íd za kotle t�íd vyšších s nižší 
produkcí emisí, vyšší efektivitou vytáp�ní a zateplování dom�, které sníží jejich energetickou 
náro�nost a s tím nároky na vytáp�ní. 

Tabulka 35: Množství emisí z jednotlivých druh� zdroj� na území Libereckého kraje v roce 2012

  

TZL SO2 NOx CO VOC amoniak 

[t/rok] [t/rok] [t/rok] [t/rok] [t/rok] [t/rok] 

REZZO 1 48,5 190,9 506,0 236,1 325,8 1,4

REZZO 2 90,0 120,6 194,0 195,9 157,7 0,0

REZZO 3 1 137,9 1 119,0 370,2 14 826,8 3 986,3 1 680,9

REZZO 4 829,0 17,1 2 837,3 4 209,9 965,2 65,1

Zdroj: �eský hydrometeorologický ústav, emisní bilance �R 2012 
Pozn.: REZZO 1 - Velké stacionární zdroje 
          REZZO 2 - St�ední stacionární zdroje 
         REZZO 3 - Malé stacionární zdroje 
        REZZO 4 - mobilní zdroje. 

Hluková zát�ž 

Nejvýznamn�jším zdrojem hlukového zatížení v �ešeném území je intenzivní doprava. 
Z hlediska hlukové zát�že jsou nejproblémov�jší oblasti v okolí rychlostní silnice R35 
v jihovýchodní �ásti, resp. I/35 v severozápadní �ásti SO ORP Liberec, silnice I/13 v úsecích 
na západ� a severu SO ORP Liberec a dále silnice I/14 v západní a východní �ásti SO ORP 
Jablonec nad Nisou a silnice I/65 v jižní �ásti SO ORP Jablonec nad Nisou. Tyto silnice 
procházejí také zastav�ným územím m�st Liberec a Jablonec nad Nisou, kde p�edstavují zdroj 
hlukové zát�že. 

Nejhorší situace s hlukovou zát�ží je na území m�st Liberec a Jablonec nad Nisou. Z hlediska 
ochrany lidského zdraví jsou v rámci platné legislativy vymezeny limity hlukové zát�že 
50 db, pro hluk z dopravy dle typu až do výše 70 db ve dne. Hodnota 70 db je také limitem, 
po jehož p�ekro�ení dochází ke škodám na životním prost�edí. Na území m�sta Liberec je 
hlukovou zát�ží p�esahující 70 db zatíženo 1 800 obyvatel, ve m�st� Jablonec nad Nisou 800 
obyvatel. Daleko vyšší po�ty obyvatel jsou poté zatíženy hlukem nižší hlasitosti, vzhledem 
k zdroj�m hluku se však mnohdy jedná také o p�ekro�ení stanovených limit�. Po�et obyvatel 
zasažených hlukem v jednotlivých pásmech ve dne je uveden v následující tabulce. 
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Tabulka 36: Po�et obyvatel zasažených hlukem v jednotlivých pásmech Ldvn - celkový hluk 

Obec 
Po�et obyvatel zasažených hlukem v jednotlivých pásmech Ldvn, celková situace imise hluku 

50-54 db 55-59 db 60-64 db 65-69 db 70-74 db více než 75 db

Liberec 26 400 35 100 14 200 7 800 1 800 100

Desná 500 800 300 200 0 0

Chrastava 1 700 1 900 700 500 0 0

Jablonec nad 
Nisou 

12 200 13 200 8 100 4 100 800 0

Lu�any nad Nisou 300 400 100 300 0 0

Smržovka 900 800 300 700 0 0

Stráž nad Nisou 700 400 300 300 0 0

Tanvald 3 200 1 500 300 300 100 0

Celkem 45 900 54 100 24 300 14 200 2 700 100

Zdroj: Strategická hluková mapa 2012 - Aglomerace Liberec 
Pozn.: Hodnoty pro den (6:00 - 22:00) 

Pro noc jsou limity pro lidské zdraví nižší - 40 db mimo dopravu, maximáln� 55 db v p�ípad�
dopravy. V rámci vlivu na životní prost�edí je maximální hodnota 65 db. Na území m�st 
Liberec a Jablonec nad Nisou je hlukem p�ekra�ujícím no�ní limity zat�žováno n�kolik 
desítek tisíc obyvatel. Po�et obyvatel zasažených hlukem v jednotlivých pásmech v noci je 
uveden v následující tabulce. 

Tabulka 37: Po�et obyvatel zasažených hlukem v jednotlivých pásmech Ln - celkový hluk 

Obec 
Po�et obyvatel zasažených hlukem v jednotlivých pásmech Ln, celková situace imise hluku 

50-54 db 55-59 db 60-64 db 65-69 db 70-74 db více než 75 db 

Liberec 24 000 37 000 17 100 2 600 100 0

Desná 400 800 300 100 0 0

Chrastava 1 000 2 200 1 100 0 0 0

Jablonec nad Nisou 11 300 14 300 9 300 1 400 0 0

Lu�any nad Nisou 200 400 100 0 0 0

Smržovka 900 800 300 0 0 0

Stráž nad Nisou 700 400 300 0 0 0

Tanvald 2 700 2 000 300 300 0 0

Celkem 41 200 57 900 28 800 4 400 100 0

Zdroj: Strategická hluková mapa 2012 - Aglomerace Liberec 
Pozn.: Hodnoty pro noc (22:00 - 6:00) 

Ochrana p�írody a krajiny

Na území SO ORP Liberec a Jablonec nad Nisou se nachází �ada oblastí a objekt� ochrany 
p�írody a krajiny. Nejvýznamn�jšími jsou 2 velkoplošná chrán�ná území, CHKO Lužické 
hory a CKHO Jizerské hory. Z maloplošných chrán�ných území se v �ešené oblasti nachází 
Národní p�írodní památka �ertova ze	 a n�kolik národních p�írodních rezervací, p�írodních 
rezervací a památek, evropsky významných lokalit soustavy NATURA 2000, pta�í oblast 
Jizerské hory, P�írodní park Ješt�d a památné stromy. Po�ty jednotlivých území a objekt�
ochrany p�írody a krajiny ve správních obvodech ORP Liberec a Jablonec nad Nisou jsou 
uvedeny v následující tabulce, konkrétní seznam t�chto území a objekt� je v p�íloze A8 a A9.
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Tabulka 38: Po�et jednotlivých oblastí a objekt� ochrany p�írody na území SO ORP Liberec a Jablonec 
nad Nisou 

Objekt ochrany Po�et 

Chrán�ná krajinná oblast 2

Národní p�írodní památka 1

Národní p�írodní rezervace 6

P�írodní památka 11

P�írodní rezervace 8

Evropsky významná lokalita 12

Pta�í oblast 1

Památné stromy 67

Zdroj: Agentura ochrany p�írody a krajiny �R, 2014 

Hlavními orgány ochrany p�írody a krajiny na �ešeném území jsou Agentura ochrany p�írody 
a krajiny �R Regionální pracovišt� Liberec, Ministerstvo životního prost�edí, Krajský ú�ad 
Libereckého kraje, obce. 

Vymezená, zejména plošná území ochrany p�írody a krajiny p�edstavují v území limity 
dalšího rozvoje, p�i návrzích tak m�že docházet ke st�et�m zám�r� s t�mito oblastmi 
a objekty. P�íroda a krajina navíc plní �adu d�ležitých funkcí (užitná, estetická, stabiliza�ní, 
kulturní) a je nutné p�i rozvoji území volit varianty v souladu s pilí�i udržitelného rozvoje. 

Hodnocení krajiny m�že vycházet z pom�ru mezi relativn� ekologicky stabilními p�írodními 
a p�írod� blízkými plochami (chmelnice, vinice, zahrady, ovocné sady, trvalé travní porosty, 
lesní p�da a vodní plochy) a �lov�kem vytvo�enými prvky s nízkou ekologickou stabilitou 
(orná p�da, zastav�né plochy a ostatní plochy) na základ� úhrnných hodnot druh� pozemk�
v územích obcí. Tento pom�r je vyjád�en pomocí tzv. koeficientu ekologické stability (KES). 
Nižší hodnota KES zna�í intenzivn�jší využívání dané krajiny s ur�itou mírou nahrazování 
ekologických funkcí technickými zásahy. Vysoké hodnoty KES (více než 3) udávají p�írodní 
a p�írod� blízkou krajinu s výraznou p�evahou ekologicky stabilních struktur a nízkou 
intenzitou využívání krajiny �lov�kem. 

Území správních obvod� ORP Liberec a Jablonec nad Nisou pat�í k oblastem s relativn�
dobrou ekologickou stabilitou, vyšších hodnot dosahuje území SO ORP Jablonec nad Nisou. 
Nejvyšší hodnoty KES mají obce Bed�ichov, Josef�v D�l, Kryštofovo Údolí, Mníšek 
a Old�ichov v Hájích. Koeficienty ekologické stability jednotlivých obcí SO ORP Liberec 
 a Jablonec nad Nisou jsou uvedeny v následující tabulce.
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Tabulka 39: Koeficient ekologické stability v obcích na území IPRÚ, 2012 

SO ORP Obec KES 

Liberec Dlouhý Most 2,37

Liberec Hodkovice nad Mohelkou 1,61

Liberec Chrastava 1,64

Liberec Je�manice  1,66

Liberec Kryštofovo Údolí 27,14

Liberec Liberec 2,03

Liberec Mníšek 15,5

Liberec Nová Ves 2,15

Liberec Old�ichov v Hájích 19,01

Liberec Prose� pod Ješt�dem 2,37

Liberec Stráž nad Nisou 1,09

Liberec Sv�tlá pod Ješt�dem 6,11

Liberec Šimonovice 1,82

Jablonec nad Nisou Bed�ichov 30,63

Jablonec nad Nisou Dalešice 1,47

Jablonec nad Nisou Jablonec nad Nisou 1,87

Jablonec nad Nisou Janov nad Nisou 5,95

Jablonec nad Nisou Josef�v D�l 20,19

Jablonec nad Nisou Lu�any nad Nisou 4,62

Jablonec nad Nisou Maršovice 4,67

Jablonec nad Nisou Nová Ves nad Nisou 4,35

Jablonec nad Nisou Pule�ný 2,69

Jablonec nad Nisou Rádlo 4,49

Jablonec nad Nisou Rychnov u Jablonce nad Nisou 1,78

Celkem SO ORP Liberec 2,17

Celkem SO ORP Jablonec nad Nisou 4,25

Zdroj: �eský statistický ú�ad, data pro územn� analytické podklady, 2013 

Zem�d�lství a pozemky ur�ené k pln�ní funkce lesa 

Zem�d�lská p�da pokrývá necelou polovinu (46,5 %) území SO ORP Liberec a necelou 
t�etinu (29,3 %) území SO ORP Jablonec nad Nisou. K obcím s nejvyšším podílem 
zem�d�lské p�dy pat�í Maršovice (78,3 %), Dlouhý Most (73,6 %) a Je�manice (69,2 %), 
v mnoha dalších obcích tvo�í zem�d�lská p�da nadpolovi�ní podíl jejich celkové rozlohy. 

Na území SO ORP Liberec tvo�í 44 % zem�d�lské p�dy orná p�da, v p�ípad� SO ORP 
Jablonec nad Nisou se jedná o 17,5 %. V �ad� ekonomicky vysp�lých zemí, �R nevyjímaje, 
dochází dlouhodob� k poklesu podílu zem�d�lské p�dy na jejich území. V �R je ochrana 
p�dy legislativn� zakotvena v zákon� �. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním �ádu 
ve zn�ní pozd�jších p�edpis� a ustanoveními zákona 334/1992 Sb. o ochran� zem�d�lského 
p�dního fondu ve zn�ní pozd�jších p�edpis�. Jejím cílem je minimalizovat zábory 
zem�d�lského p�dního fondu, zejména bonitn� nejcenn�jší p�dy. P�esto lze dlouhodob�
sledovat její úbytky jak z d�vodu nové zástavby (�asto na zelené louce), tak i v souvislosti 
s rozvojem p�edevším dopravní infrastruktury. Proto je p�i plánování rozvoje území nutné 
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tvo�it takové varianty, které budou p�ítomnost zem�d�lských p�d brát v potaz a budou se 
snažit jejich zábor minimalizovat. Naopak nevhodné hospoda�ení na zem�d�lské p�d� m�že 
vést v kombinaci se srážkami ke splach�m zne�iš
ujících látek do vodních tok�, kdy dochází 
ke snižování jejich kvality. 

�ešené území pat�í k nadpr�m�rn� lesnatým oblastem �eské republiky. Celkov� pozemky 
ur�ené k pln�ní funkcí lesa tvo�í 41,5 % plochy území SO ORP Liberec a 54,6 % plochy 
území SO ORP Jablonec nad Nisou. Nejv�tší podíl lesní p�dy ke své rozloze mají obce 
Bed�ichov a Kryštofovo Údolí, pozemky ur�ené k pln�ní funkcí lesa zde tvo�í tém�� 90 % 
území. Podíl zem�d�lské p�dy, orné p�dy ze zem�d�lské p�dy a pozemk� ur�ených k pln�ní 
funkcí lesa jsou uvedeny v následující tabulce. 

Tabulka 40: Podíl zem�d�lské p�dy, orné p�dy a pozemk� ur�ených k pln�ní funkce lesa, 2012 

SO ORP Obec 
Podíl zem�d�lské 

p�dy (%) 

Podíl orné p�dy ze 
zem�d�lské p�dy 

(%) 
Podíl PUPFL (%) 

Liberec Dlouhý Most 73,6 21,6 12,0

Liberec Hodkovice nad Mohelkou 53,1 37,8 27,8

Liberec Chrastava 63,7 42,3 24,1

Liberec Je�manice  69,2 31,0 15,1

Liberec Kryštofovo Údolí 8,4 0,5 88,0

Liberec Liberec 35,1 25,4 39,9

Liberec Mníšek 24,3 7,1 70,9

Liberec Nová Ves 61,5 43,5 32,7

Liberec Old�ichov v Hájích 22,4 1,5 72,4

Liberec Prose� pod Ješt�dem 60,7 33,0 29,2

Liberec Stráž nad Nisou 54,9 43,5 19,8

Liberec Sv�tlá pod Ješt�dem 35,5 23,6 58,8

Liberec Šimonovice 64,8 39,7 25,4

Jablonec nad Nisou Bed�ichov 5,1 - 89,3

Jablonec nad Nisou Dalešice 57,3 58,0 35,4

Jablonec nad Nisou Jablonec nad Nisou 28,9 13,5 38,3

Jablonec nad Nisou Janov nad Nisou 31,2 0,1 53,8

Jablonec nad Nisou Josef�v D�l 10,8 0,1 76,8

Jablonec nad Nisou Lu�any nad Nisou 43,2 5,1 41,0

Jablonec nad Nisou Maršovice 78,3 4,3 7,4

Jablonec nad Nisou Nová Ves nad Nisou 54,0 2,3 27,8

Jablonec nad Nisou Pule�ný 64,3 29,0 27,1

Jablonec nad Nisou Rádlo 32,6 29,5 58,4

Jablonec nad Nisou Rychnov u Jablonce nad Nisou 52,5 43,3 33,8

Celkem SO ORP Liberec 46,5 44 41,5

Celkem SO ORP Jablonec nad Nisou 29,3 17,5 54,6

Zdroj: �eský statistický ú�ad, data pro územn� analytické podklady, 2012 

Problémem z hlediska pozemk� je nadm�rný zábor obchodními plochami. M�sto Liberec je 
m�stem, které má nejv�tší hodnotu nákupních ploch na po�et obyvatel, tém�� 1 200 m2 na 
1 000 obyvatel m�sta. Rozvoj t�chto ploch v sou�asnosti dosp�l na území m�sta k možné 
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hranici, stále však v �ešeném území existují podnikatelské projekty na výstavbu dalších 
obchodních center. Trend záboru pozemk� obchodními plochami se tak p�esune do m�sta 
Jablonec nad Nisou, kde je v plánu výstavba n�kolika obchodních dom�. Vysoké množství 
t�chto ploch má negativní vliv na životní prost�edí z hlediska krajinného rázu a omezení ploch 
p�ispívajících k ekologické stabilit� území.  

Staré ekologické zát�že 

Na území SO ORP Liberec a Jablonec nad Nisou se nachází �ada ekologických zát�ží, které 
jsou lokalizovány p�edevším v okolí v�tších m�st jako d�sledek pr�myslové a výrobní 
�innosti.  Nejvíce t�chto zát�ží je na území m�st Liberec a Jablonec nad Nisou. Po�ty starých 
ekologických zát�ží jsou uvedeny v následující tabulce. 

Tabulka 41: Po�et starých ekologických zát�ží a kontaminovaných míst na území IPRÚ
SO ORP Liberec SO ORP Jablonec nad Nisou 

Obec Po�et zát�ží Obec Po�et zát�ží 

Chrastava 1 Jablonec nad Nisou 10

Liberec 7 Josef�v D�l 1

Mníšek 3 Lu�any nad Nisou 1

Nová Ves 2 Maršovice 1

Nová Ves nad Nisou 2

Rádlo 1

Rychnov u Jablonce nad Nisou 1

Celkem SO ORP 13 Celkem SO ORP  17

Zdroj: Systém evidence kontaminovaných míst, www.info.sekm.cz, 2014 
Pozn. Na území ostatních obcí se nenachází kontaminovaná místa. 

Problémem jsou také tzv. brownfields, nemovitosti v sou�asném �i minulém zastav�ném 
území, které již nejsou efektivn� využívány, jsou zanedbány a m�žou také p�edstavovat 
kontaminaci pro životní prost�edí. Tyto objekty vznikají zejména jako poz�statek pr�myslové, 
zem�d�lské �i jiné �innosti. Tyto objekty a lokality nelze využívat bez jejich regenerace. 
Celkem se t�chto lokalit v �ešeném území obou ORP nachází 78, z nichž 48 brownfield� leží 
na území SO ORP Liberec a 30 na území SO ORP Jablonec nad Nisou. Plochy nejsou 
využitelné bez p�edchozí regenerace. Regenerace brownfields je jednou ze strategických 
priorit m�sta Liberec, v poslední dob� však dochází také ke vzniku nových lokalit. 

Odpadové hospodá�ství 

Odpadové hospodá�ství je na �ešeném území realizováno dle Plánu odpadového hospodá�ství 
Libereckého kraje. Jeho cílem je p�edevším neustálé zkvalit�ování služeb v oblasti 
odpadového hospodá�ství a zárove� p�ispívat ke zlepšování kvality životního prost�edí. 
V Liberci je spalovna komunálního odpadu Termizo (zatím jsou v �R v provozu pouze 
3 velké spalovny TKO - v Praze, Brn� a Liberci). 

Níže uvedená tabulka poskytuje informace o vývoji produkce jednotlivých druh� odpad�
v letech 2005 a 2012. Mezi lety 2011 a 2012 došlo k snížení produkce odpad� z kategorie 
ostatní, naopak se zvýšila produkce odpad� komunálních a nebezpe�ných odpad�. 
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V posledních 7 letech nelze sledovat jednozna�ný trend ve zm�nách produkce odpad�, 
dochází ke st�ídání nár�st� a pokles� produkce všech druh� odpad�. 

Tabulka 42: Produkce odpad� v Libereckém kraji v letech 2005 - 2012 

Rok 
Všechny odpady Nebezpe�né odpady 

Ostatní 
odpady  

Komunální 
odpady 

[1000 t/rok] [1000 t/rok] [1000 t/rok] [1000 t/rok] 

2005 774,24 71,43 702,82 185,07

2006 994,64 76,18 918,46 185,07

2007 858,94 70,31 788,63 205,42

2008 1 119,81 64,12 788,63 214,36

2009 1 049,38 59,3 990,08 193,62

2010 961,03 79,63 881,34 228,1

2011 1 010,31 77,53 932,77 206,42

2012 905,61 80,14 825,47 211,64

Zdroj: Vyhodnocení plánu odpadového hospodá�ství Libereckého kraje, 2012 

Cílem hospoda�ení s odpady by m�lo být p�edevším p�edcházení jejich vzniku a op�tovné 
využití vzniklých odpad�. Nejv�tší podíl odpad� v rámci Libereckého kraje je op�t 
materiálov� využíván, v roce 2012 šlo tém�� o polovinu odpad�. Energeticky bylo využito 
necelých 11 % odpad�. Na území však není dosta�ující nakládání s biologicky rozložitelným 
komunálním odpadem (BRKO), chybí kone�né za�ízení na jeho úpravu. 

Stejn� jako v p�ípad� produkce odpad� nelze u tohoto údaje sledovat jednozna�ný trend ve 
vývoji mezi jednotlivými lety. Srovnáme-li zm�nu mezi lety 2005 a 2012, došlo ke snížení 
podíl� odpad�, které byly využity energeticky nebo uloženy na skládky. Podíly vybraných 
zp�sob� zpracování odpad� na území Libereckého kraje jsou uvedeny v následující tabulce. 

Tabulka 43: Podíl vybraných zp�sob� zpracování odpad� na území Libereckého kraje 2005 - 2012
Popis indikátoru Jednotka 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

Podíl materiálov� využitých odpad� % 47,38 27,43 52,07 62,72 24,81 37,29 36,43 47,29

Podíl energeticky využitých odpad� % 13,18 9,54 10,74 8,27 9,32 10,36 9,46 10,8

Podíl odpad� odstran�ných skládkováním % 20,5 17,4 13,26 10,33 10,52 14,2 8,78 11,14

Podíl odpad� odstran�ných spalováním % 0,09 0,16 0,21 0,13 0,13 0,15 0,14 0,17

Zdroj: Vyhodnocení plánu odpadového hospodá�ství Libereckého kraje, 2012 

Trendy a p�edpoklady 

Sou�asným trendem v oblasti životního prost�edí je snižování zranitelnosti území a eliminace 
zdroj� zne�išt�ní. Výchozím vlivem vymezujícím trendy vývoje jsou geografické podmínky 
území. �ešené území má potenciál pro posilování kvality životního prost�edí existencí 
n�kolika významných chrán�ných oblastí. Výrazný negativní vliv na tuto oblast má (a 
v dalším období bude mít) zejména nar�stající intenzita dopravy, chyb�jící technická 
infrastruktura a návrat domácností k vytáp�ní tuhými palivy. Dosud tyto vlivy nebyly 
dostate�n� eliminovány vzhledem k omezeným investicím do infrastruktury. Potenciálem 
je tedy podpora nízkouhlíkových strategií a využívání alternativních zdroj� energie. 
Vzhledem ke stále rostoucímu objemu odpad� bude nutné koordinovan� �ešit problematiku 
odpadového hospodá�ství, podpo�enou osv�tou sb�ru a t�íd�ní komunálních odpad�. Je nutno 
do�ešit nakládání s biologickým odpadem. 
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Správa území 

V Libereckém kraji vykonává správu území 215 obcí se samostatnou p�sobností, z nichž má 
36 statut m�sta a m�sta Liberec a Jablonec nad Nisou statut krajského statutárního m�sta. 
V Libereckém kraji je dále 10 správních obvod� obcí s rozší�enou p�sobností. 

Ve�ejná správa

Vzhledem ke skute�nosti, že je Liberec krajským m�stem, je v�tšina ve�ejných služeb a jejich 
poskytovatel� ve vymezeném území dob�e dostupná. V Liberci sídlí Krajský ú�ad 
Libereckého kraje. Postavení a p�sobnost Krajského ú�adu upravuje zákon �. 129/2000 Sb., 
o krajích, ve zn�ní pozd�jších p�edpis�, zvláštní zákony a provád�cí právní p�edpisy.  

V samostatné p�sobnosti plní ú�ad úkoly uložené zastupitelstvem kraje, radou kraje 
a hejtmanem. Napomáhá �innosti výbor� zastupitelstva kraje a komisí rady kraje. 
V p�enesené p�sobnosti plní ú�ad úkoly sv��ené kraji s výjimkou v�cí, které jsou zákonem 
sv��eny zastupitelstvu a rad� kraje nebo zvláštnímu orgánu. 

Správní obvody obcí s rozší�enou p�sobností (SO ORP) jsou vymezeny vyhláškou 
ministerstva vnitra 388/2002 Sb. vý�tem obcí, které do nich spadají. Zpravidla tvo�í správní 
obvod rozší�ené p�sobnosti �ást okresu, ale v n�kterých p�ípadech je totožný s územím 
okresu. Obce s rozší�enou p�sobností p�edstavují typ obcí vykonávajících státní správu 
v p�enesené p�sobnosti. Jsou obcemi s nejširším rozsahem výkonu státní správy v p�enesené 
p�sobnosti.  

Vzhledem k vymezenému zájmovému území jsou v rámci analýzy uvažovány pouze SO ORP 
Liberec a Jablonec nad Nisou. Pod SO ORP Liberec spadá 28 obcí, statut m�sta má 
7 z nich. V SO ORP Jablonec nad Nisou se nachází 11 obcí, z toho 3 obce se statutem m�sta.  

Obec s pov��eným obecním ú�adem (obce II) je obec, na kterou stát p�enáší �ást svých 
pravomocí, ovšem ne v takovém rozsahu, v jakém ji p�enáší na obec s rozší�enou p�sobností. 
Je to tedy obec menší než obec s rozší�enou p�sobností a vždy spadá do správního obvodu 
n�jaké obce s rozší�enou p�sobností. Z 21 obcí s pov��eným obecním ú�adem v Libereckém 
kraji, spadá 6 pod SO ORP Liberec a 1 pod SO ORP Jablonec nad Nisou.  

Obecní ú�ad vykonává úkoly samostatné p�sobnosti obce, které mu uloží zastupitelstvo obce 
nebo rada obce, a pomáhá výbor�m a komisím v jejich �innosti. Dále vykonává p�enesenou 
p�sobnost obce. Konkrétní obce a vyšší správní celky jsou uvedeny v následující tabulce. 

Tabulka 44: P�ehled obcí území IPRÚ se za�azením do vyšších územn� správních celk�

Název obce 
Název správního obvodu obce 
s pov��eným obecním ú�adem 

Název správního obvodu 
obce s rozší�enou p�sobností 

Název okresu 

Bed�ichov 

Jablonec nad Nisou Jablonec nad Nisou Jablonec nad Nisou 

Dalešice 

Jablonec nad Nisou 

Janov nad Nisou 

Josef�v D�l 

Lu�any nad Nisou 
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Název obce 
Název správního obvodu obce 
s pov��eným obecním ú�adem 

Název správního obvodu 
obce s rozší�enou p�sobností 

Název okresu 

Maršovice 

Nová Ves nad Nisou 

Pule�ný 

Rádlo 

Rychnov u Jablonce nad Nisou 

Prose� pod Ješt�dem 
�eský Dub  

Liberec Liberec 

Sv�tlá pod Ješt�dem 

Hodkovice nad Mohelkou Hodkovice nad Mohelkou 

Chrastava 

Chrastava 

Kryštofovo Údolí 

Mníšek 

Nová Ves 

Old�ichov v Hájích 

Dlouhý Most 

Liberec 

Je�manice 

Liberec 

Stráž nad Nisou 

Šimonovice 

Zdroj: �eský statistický ú�ad, 2014 

Bezpe�nost 

Ve srovnání s ostatními kraji �eské republiky pat�í Liberecký kraj mezi oblasti s pr�m�rnou 
mírou kriminality. Index kriminality vyjad�ující po�et trestných �in� na 10 000 obyvatel 
dosáhl pro období duben 2013 – b�ezen 2014 v Libereckém kraji hodnoty 317, což je 
nadpr�m�rná hodnota v rámci �eské republiky (302,4). Objasn�nost trestných �in� v tomto 
období �inila 45 %. Srovnává-li se po�adí kraj� �R dle indexu kriminality, �adí se Liberecký 
kraj na 4. místo. 

Tabulka 45: Kriminalita v jednotlivých krajích �eské republiky 

Oblast 
Zjišt�no Objasn�no 

Po�et Index Po�et % 
HL. m. Praha 80 740 641 17 574 22

Ústecký kraj 29 495 356 14 603 50

Moravskoslezský kraj 4 226 329 1 790 41

Liberecký kraj 13 892 317 6 244 45
St�edo�eský kraj 36 632 281 13 991 38

Karlovarský kraj 7 894 260 5 295 67

Jihomoravský kraj 2 928 249 11 465 39

Jiho�eský kraj 15 330 241 8 247 54

Olomoucký kraj 14 786 231 7 308 49

Plze�ský kraj 13 462 231 7 260 54

Královéhradecký kraj 10 833 195 5 592 52

Pardubický kraj 9 129 172 4 793 53

Kraj Vyso�ina 8 657 169 4 627 53

Zlínský kraj 9 125 155 4 955 54

Zdroj: Mapa kriminality, www.mapakriminality.cz
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V rámci SO ORP Liberec je index celkové kriminality p�ibližn� 370 a v ORP Jablonec nad 
Nisou cca 290,6. Ve vymezeném zájmovém území je nejvyšší index kriminality v okresních 
m�stech Liberec a Jablonec nad Nisou. Níže je v grafu uveden index kriminality za jednotlivé 
trestné �iny v SO ORP Liberec a SO ORP Jablonec nad Nisou pro období duben 2013 – 
b�ezen 2014. 

Tabulka 46: Index kriminality za jednotlivé trestné �iny v SO ORP Liberec a SO ORP Jablonec nad 
Nisou pro období duben 2013 – b�ezen 2014

Typ trestné �innosti 
Index kriminality 

SO ORP Liberec SO ORP Jablonec nad Nisou 
Trestné �iny celkem 370,1 290,6

Vraždy 0,3 0,1

Znásiln�ní 1,2 1,1

Fyzické útoky 19,3 21,8

Loupeže 2,9 4,1

Vloupání do obydlí 12,4 11,1

Vloupání do chat a chalup 6,5 10,9

Krádeže automobil� 23,9 19,5

Krádeže v�cí z automobil� 32,3 30,2

Krádeže jízdních kol 5,9 5,2

Výroba, držení a distribuce drog 3,7 2,5

�ízení pod vlivem 7,9 9,6

Všechny zbývající �iny 253,8 174,4

Zdroj: Mapa kriminality, www.mapakriminality.cz

SO ORP Liberec i SO ORP Jablonec nad Nisou jsou za�azeny do m�stské úrovn� prevence 
kriminality a mají vypracovaný dokument Program prevence kriminality. Tento dokument 
vychází z priorit stanovených Ministerstvem vnitra ve Strategii prevence kriminality v �eské 
republice na léta 2012 až 2015 a navazuje na priority a cíle Plánu prevence kriminality 2013 – 
2015. Obsahuje již konkrétní projekty a opat�ení, které reagují na bezpe�nostní problematiku. 

Krizové �ízení 

Krizové �ízení je souhrnem �ídících �inností v�cn� p�íslušných orgán� zam��ených na analýzu 
a vyhodnocení bezpe�nostních rizik, plánování, organizování, realizaci a kontrolu �inností 
provád�ných v souvislosti s p�ípravou na krizové situace  a jejich �ešením nebo ochranou 
kritické infrastruktury (Zákon �. 240/2000 Sb., o krizovém �ízení ve zn�ní zákona 430/2010 
Sb.). 

Orgány krizového �ízení s p�sobností na vymezeném území jsou: 
1. Orgány kraje 

1.1. Hejtman Libereckého kraje 
1.2. Krajský ú�ad Libereckého kraje 
1.3. Hasi�ský záchranný sbor Libereckého kraje 
1.4. Policie �R 

2. Orgány obcí 
2.1. Obecní ú�ad obce s rozší�enou p�sobností 
2.2. Starosta obce s rozší�enou p�sobností 
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2.3. Obecní ú�ad 
2.4. Starosta obce 

3. Bezpe�nostní rady 
3.1. Bezpe�nostní rada kraje (10 �len� jmenovaných hejtmanem) 
3.2. Bezpe�nostní rada obce s rozší�enou p�sobností (8 �len� jmenovaných 

starostou) 
3.3. Bezpe�nostní rada kraje a bezpe�nostní rada obce s rozší�enou p�sobností jsou 

koordina�ními orgány pro p�ípravu na krizové situace. 
4.  Krizové štáby 

4.1. Krizový štáb kraje 
4.2. Krizový štáb obce s rozší�enou p�sobností 

Krizový štáb kraje nebo obce s rozší�enou p�sobností je svoláván operativn�, zejména 
k projednání zásadních záležitostí týkajících se �ešení krizové situace a p�ijetí krizových 
opat�ení spojených s nezbytným omezením základních práv a svobod. 

Bezpe�nostní rada kraje projednává a posuzuje p�ehled možných zdroj� rizik a analýzu 
ohrožení, krizový plán kraje, havarijní plán kraje, vn�jší havarijní plány, p�ipravenost složek 
IZS v kraji, návrh ro�ního plánu cvi�ení složek IZS a orgán� krizového �ízení, návrh ro�ního 
plánu kontrol v rámci prov��ování krizové p�ipravenosti (ORP, obcí, právnických 
i podnikajících fyzických osob).  

Bezpe�nostní rada obce s rozší�enou p�sobností projednává a posuzuje obdobné 
dokumenty v rámci své územní p�sobnosti. 

SO ORP Liberec i SO ORP Jablonec nad Nisou mají zpracován Krizový plán území 
správního obvodu s rozší�enou p�sobností, který popisuje fungování jednotlivých složek 
a orgán� krizového �ízení. Je to dokument, p�edstavující souhrn opat�ení k provád�ní 
záchranných a likvida�ních prací a odstra�ování následk� zp�sobených mimo�ádnou událostí 
v rámci správního obvodu, která p�esáhne rámec mimo�ádné události a musí být vyhlášen 
krizový stav. Krizový plán je ur�en k plánování a �ízení postupu IZS, dalších složek 
pot�ebných pro zvládnutí krizového stavu a je závazným dokumentem pro všechny obce, 
správní ú�ady, fyzické a právnické osoby nacházející se na území správního obvodu ORP 
Liberec. 

Vztahy v území 

M�sto Liberec je �lenem Národní sít� zdravých m�st �R - asociací aktivních místních 
samospráv, které se programov� hlásí k princip�m udržitelného rozvoje, zapojují ve�ejnost do 
rozhodovacích proces� a podporují zdravý životní styl svých obyvatel. V souhrnu lze �íci, že 
Zdravá m�sta, obce a regiony se promyšlen� snaží utvá�et m�sto (obec, region) jako kvalitní, 
zdravé, p�íjemné a udržitelné místo pro život, na základ� dohody s místními obyvateli. 
V rámci partnerství m�sta Liberec a Jablonec nad Nisou spolupracují s následujícími 
zahrani�ními m�sty: 
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Tabulka 47: Seznam zahrani�ních partnerských m�st Liberce a Jablonce nad Nisou

Liberec Jablonec nad Nisou 

Amersfoort, Nizozemsko Budyšín, N�mecko 

Augsburg, N�mecko Cvikov, N�mecko 

Dunkerque, Francie Jelenia Góra, Polsko 

Naharija, Izrael Marsciano, Itálie 

Žitava, N�mecko Ronse, Belgie 

Kaufbeuren, N�mecko 

Pej-chaj, �ínská lidová republika 

Zdroj: Webové stránky statutárního m�sta Liberec a statutárního m�sta Jablonec nad Nisou 

Obce ve vymezeném území jsou �leny Euroregionu Nisa. Euroregion Nisa, také Euroregion 
Nisa - Neisse - Nysa, je první euroregion, který byl vytvo�en v oblasti st�ední a východní 
Evropy. Založen byl v roce 1991 a zahrnuje �ásti území N�mecka, Polska a �eska, p�i�emž 
m�sta Liberec a Jablonec nad Nisou tvo�í jeho p�irozené centrum. Euroregion je dobrovolným 
zájmovým sdružením obcí a okres� trojmezí �ech, N�mecka a Polska, byl založen za ú�elem 
podpory rozvoje t�chto oblastí formou vzájemné p�eshrani�ní spolupráce. Oblast p�sobnosti 
Euroregionu Nisa je znázorn�na v map� na obrázku �. 16. 

M�sta Liberec a Jablonec nad Nisou v rámci Euroregionu Nisa mají dlouholeté zkušenosti 
s podáváním a realizací p�eshrani�ních projekt� CBC Phare �R- Sasko i �R Polsko, Interreg 
a v rámci Cíle 3 územní spolupráce. V rámci t�chto projekt� byla realizována nap�íklad 
silnice I/14 Liberec – Jablonec nad Nisou nebo cyklostezky v rámci mezinárodního 
cyklokoridoru Odra - Nisa. 

P�es existenci strategických plán� rozvoje m�st v rámci území IP lze sledovat celou �adu 
oblastí, které mohou vést ke zkvalitn�ní ve�ejné správy území. Jedná se o vyvážený 
a udržitelný ekonomický rozvoj; rozvoj spolupráce mezi všemi sektory v území; d�raz na 
vytvá�ení kvalitní a vzd�lané pracovní síly odpovídající požadavk�m trhu práce; rozvoj 
infrastruktury. Globální a strategické cíle rozvoje území je žádoucí sm��ovat i sm�rem 
k efektivit� a kvalit� dovnit� jednotlivých ú�ad�.  
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Obrázek 16: Oblast p�sobnosti Euroregionu Nisa 
Zdroj: http://www.neisse-nisa-nysa.org/ 

Území MAS Podješt�dí se nachází v severní st�edové �ásti Libereckého kraje a je sou�ástí 
Euroregionu Nisa. Ve vymezeném území má nejv�tší zastoupení dle rozlohy a po�tu obcí. 
Území MAS má venkovský charakter s 23 obcemi a 5 menšími m�sty, tvo�ícími kompaktní 
celek, je �lenité a rozmanité. Hustotou zalidn�ní cca 79 obyvatel/km2 je zhruba nad polovinou 
celorepublikového pr�m�ru (130 obyvatel/km2). Dané území má obdobný charakter 
podhorské oblasti, s ne zcela ideálními podmínkami pro zem�d�lskou �innost.  

Zvláštnost území je dána sjednocujícím charakteristickým prvkem umož�ujícím všestranné 
využití rozvoje regionu. Tím je prvek venkovské lužické lidové architektury – tzv. 
podstávkové domy, které jsou koncentrovány v území MAS. Koncentrovaný výskyt 
podstávkových dom� a roubených staveb je spole�nou šancí pro rozvoj tradi�ních 
venkovských �emesel, obnovu p�vodních drobných výrobk� – košíká�ství, tesa�ství, 
truhlá�ství, sada�ství, krajových specialit, pro spole�nou snahu o obnovu tradi�ních lidových 
setkání – jarmarky, pout�, dožínkové slavnosti, vítání jara, masopust, rozvoj cestovního ruchu 
– p�ší turistika, cykloturistika, hippoturistika, agroturistika a další.  

Územní p�sobnost MAS je v p�íhrani�ním regionu (sousedství se Saskem a Polskem) a je 
p�íležitostí v realizaci p�eshrani�ních aktivit vedoucích k zlepšení kvality života v regionu. Na 
bázi partnerství se nabízí trvalá p�eshrani�ní spolupráce ve všech sektorových oblastech 
(zájmových, spole�enských a socioekonomických).  
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Na území MAS aktivn� p�sobí Mikroregion Sdružení obcí Podješt�dí, Mikroregion Hrádecko 
– Chrastavsko, Mikroregion Jizerské Podh��í, Mikroregion Císa�ský kámen, a �áste�n�
i Mikroregion Tanvaldsko a Mikroregion Jizerské hory. Sdružené obce realizují spole�né 
projekty v oblasti vzd�lávání, infrastruktury a rozvoje ICT (Strategický plán Leader MAS 
Podješt�dí o.s., aktualizace 2012). 

�
Obrázek 17: Místní ak�ní skupiny na území Libereckého kraje 
Zdroj: Liberecký kraj – Odbor regionálního rozvoje, http://regionalni-rozvoj.kraj-lbc.cz/ 

Ve vymezeném území p�sobí také �ada mikroregion�. Jedná se o Mikroregion Hrádecko – 
Chrastavsko, Mikroregion Jizerské podh��í, Mikroregion Podralsko, Sdružení obcí 
Podješt�dí, DSO "Mikroregion Císa�ský kámen" a Mikroregion Jizerské hory. Oblasti 
p�sobnosti mikroregion� v rámci Libereckého kraje jsou znázorn�ny v map� na obrázku 
�. 18. 
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Obrázek 18: Mikroregiony na území Libereckého kraje
Zdroj: Liberecký kraj – Odbor regionálního rozvoje, http://regionalni-rozvoj.kraj-lbc.cz/ 

Trendy a p�edpoklady 

Na ve�ejnou správu je v posledních letech vyvíjen velký tlak na zefektiv
ování �inností. 
Zárove� dochází ke snižování ve�ejných rozpo�t�, což m�že mít negativní vliv na 
zabezpe�ování základních služeb pro obyvatelstvo v regionu. P�edpokladem pro úsp�šné 
�ešení této situace je posilování vzájemné meziobecní i meziregionální spolupráce. Základ 
pro tuto spolupráci v sou�asné dob� funguje na úrovni mikroregion�, svazk� a sdružení, 
místních ak�ních skupin nebo prost�ednictvím p�eshrani�ní spolupráce Euroregionu Nisa - 
Neisse – Nysa. P�edpokladem dalšího rozvoje je využívání evropských dotací na realizaci 
koordinovaných aktivit v rámci t�chto partnerství. 

Vzhledem k nar�stajícímu sociáln�-ekonomickému tlaku ve spole�nosti bude také docházet 
k nár�stu sociáln�-patologických jev� a rizik. Kvalitn� nastavený systém prevence 
kriminality a dob�e fungující bezpe�nostní složky budou klí�ovým prvkem, stejn� jako jejich 
vzájemná spolupráce. Stejn� musí být �ešena situace p�i �ešení neo�ekávaných nebo 
krizových situací – povodn�, požáry, chemické havárie apod. 

Pokud má ve�ejná správa u�init kroky sm�rem k posílení profesionalizace, efektivity 
a transparentnosti, musí se zam��it na posilování vnit�ní kapacity, strategického �ízení 
a personální politiky. P�edevším v oblasti personální politiky je t�eba nastavit procesy 
vedoucí ke stabilizaci kvalitní pracovní síly, vytvo�ení vst�ícného prost�edí podporujícího 
sla	ování soukromých a pracovních rolí a podporu spole�ensky odpov�dného zam�stnávání 
a tvorbu flexibilních úvazk�. Ve�ejná správa v oblasti rovných p�íležitostí m�že sehrát 
významnou roli v ur�ování nových trend� v regionu. 
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C.2 SWOT analýza 

Obyvatelstvo 

Obyvatelstvo 

Silné stránky Slabé stránky 

Mírný nár�st porodnosti v posledních letech, pozitivní vývoj 
úmrtnosti 

Obyvatelstvo žijící v SO ORP Liberec nemá dostate�ný 
vnit�ní potenciál pro další vlastní popula�ní r�st 

Nár�st po�tu obyvatel, kladné hodnoty p�irozeného i 
migra�ního p�ír�stku 

Zrychlování stárnutí populace a zhoršování v�kové struktury 
obyvatelstva do budoucna 

Hodnota indexu stá�í pod celorepublikovým pr�m�rem v SO 
ORP Liberec 

Podpr�m�rná úrove� vzd�lání obyvatel v rámci �R 

P�íležitosti Hrozby 

Podpora migrace nabídkou ploch pro výstavbu rodinných 
dom�  

Výkyvy v porodnosti a migraci obyvatel, stárnutí populace 

Rozši�ování nabídky vzd�lávacích aktivit pro d�ti i dosp�lé 
(celoživotního vzd�lávání), informa�ní gramotnosti a služeb 
zam�stnanosti 

Nedostate�ná kapacita technické a sociální infrastruktury 
v obcích v okolí m�sta Liberec v d�sledku nár�stu po�tu 
obyvatel suburbanizací 

  
V�tší po�et osob starších 65 let než osob do 14 let v SO ORP 
Jablonec nad Nisou (vysoký index stá�í, p�esahující 
celorepublikový pr�m�r) 

Úbytek kvalifikované pracovní síly v d�sledku stárnutí 
populace 

  Nár�st po�tu sociáln� vylou�ených obyvatel 

Ekonomický potenciál, podnikatelské prost�edí, cestovní ruch�

Ekonomický potenciál, podnikatelské prost�edí 

Silné stránky Slabé stránky 

Výhodná geografická poloha pro p�íhrani�ní spolupráci 
s N�meckem a Polskem v rámci Euroregionu Nisa a snadná 
dostupnost Prahy 

Nadpr�m�rná nezam�stnanost v obcích SO ORP Liberec 

Nízká míra nezam�stnanosti v SO ORP Jablonec nad Nisou Kolísající míra nezam�stnanosti, nestabilita trhu práce 

Vysoká míra podnikatelské aktivity Vysoký podíl dlouhodobé nezam�stnanosti 

Vysoká ekonomická aktivita, rozvinutý pr�mysl a služby 
v Liberci, Jablonci nad Nisou a Hrádku nad Nisou 

Disparity na trhu práce, nízký po�et volných pracovních míst 
a vysoký po�et uchaze�� o zam�stnání, disproporce územní 
nabídky pracovních míst 

Silný zpracovatelský pr�mysl, automobilový pr�mysl, 
strojírenství 

Nízká ekonomická diverzifikace - p�evažují 2 pr�myslová 
odv�tví (bižuterie a sklá�ství, automobilová pr�mysl). 

Vysoká technologická úrove� pr�myslu a ekonomická síla 
subjekt�

Nekoncep�ní p�ístup p�i propagaci území v oblasti cestovního 
ruchu 

Existence v�deckovýzkumných institucí v území Snižování po�tu ubytovaných návšt�vník�

Potenciál Technické univerzity v Liberci a specializovaných 
st�edních škol pro rozvoj výzkumné a vývojové �innosti 

Malý po�et podnikatelských subjekt� v dopl�kových 
službách cestovního ruchu 

Dobrá nabídka p�írodních i kulturních atraktivit pro letní i 
zimní rekreaci a cestovní ruch 

Nízká míra spolupráce v oblasti cestovního ruchu mezi 
soukromým a ve�ejným sektorem a mizivá míra spolupráce 
mezi podnikatelskými subjekty navzájem 

P�íznivé podmínky pro podnikání v cestovním ruchu, 
potenciál pro rozvoj odv�tví vázaných na cestovní ruch 

Nedostate�ná pé�e o památky a infrastrukturu CR i s ohledem 
na bezbariérovost 
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P�íležitosti Hrozby 

Tradice sklá�ské a bižuterní výroby, rozvoj automobilového 
pr�myslu, zájem podnikatel� o odborn� vzd�lané pracovníky 

Výrazné zhoršení ekonomického stavu území v p�ípad� krize 
v hlavních pr�myslových odv�tvích 

Rostoucí spolupráce podnik� s TU, Technologické centrum Úpadek tradi�ního pr�myslu 

Zam�stnávání absolvent� univerzity podniky v území 
Odchod osob s vyšším vzd�láním mimo SO ORP Liberec a 
Jablonec nad Nisou 

Rozvoj mezinárodní spolupráce v�. program� EU na podporu 
kultury, sportu, cestovního ruchu 

Nedostatek volné kvalifikované pracovní síly pro p�íchod 
dalších investor�

Využití rekrea�ního potenciálu obcí v t�sném zázemí m�st 
Liberec a Jablonec n.N. pro r�zné typy p�ím�stské rekreace 

Hrozba zániku hospoda�ících subjekt� z d�vod� ekonomické 
neudržitelnosti 

Nabídka sportovních aktivit pro jednotlivce i organizované 
sportovní podniky pro rozvoj CR 

Nedostatek finan�ních prost�edk� na záchranu a údržbu 
kulturních památek, zanedbávání, devastace, likvidace a 
špatný stav technického a pr�myslového d�dictví 

Lidské zdroje a ob�anská vybavenost 

Lidské zdroje a ob�anská vybavenost 

Silné stránky Slabé stránky 

Široká nabídka st�edních škol a u�iliš
 v�etn� nabídky 
nových i tradi�ních studijních obor� a u�ebních obor�
typických pro Liberecký kraj 

Podpr�m�rná úrove� vzd�lání obyvatel v rámci �R 

Objem, spektrum a kvalita zdravotních služeb v Krajské 
nemocnici Liberec, a.s. a Nemocnici Jablonec nad Nisou 

Nedostate�ná kapacita základních škol v Liberci 

Krajská nemocnice Liberec, a.s. se specializovanými 
odd�leními 

Rozmíst�ní mate�ských škol, nutnost dojížd�ní do 
vzdálen�jších obcí 

Existence komunitního plánu sociálních služeb v Liberci a 
Jablonci nad Nisou 

Neexistence ak�ních plán� rozvoje vzd�lávání, pokles úrovn�
vzd�lanosti obyvatelstva, nadbytek míst v SŠ 

Relativn� nadpr�m�rná intenzita nové bytové výstavby 
(Liberec a p�ilehlé obce) 

Nedostate�né vybavení a technický stav škol a jiných 
vzd�lávacích za�ízení 

Zájem o trvalé bydlení v území 
Horší dostupnost zdravotnických služeb ve vzdálen�jších 
obcích 

Dobré zastoupení odborných škol, existence vysoké školy 
univerzitního typu 

Nedostate�né stavebn� technické a p�ístrojové vybavení 
nemocnic i s ohledem na bezbariérovost 

Nevyhovující technický stav zázemí pro poskytování služeb 
sociálního typu 

Absence propojení a návaznosti sociálních a obdobných 
služeb a dalších systém� pomoci 

Absence n�kterých sociálních služeb pro sociáln�
znevýhodn�né a vylou�ené obyvatele, �i jejich nedostate�ná 
kapacita (terénní, ambulantní i pobytové, nap�. krizová 
pomoc, azyl pro matky s d�tmi, denní stacioná�e,  
odleh�ovací služby) 

Nedostatek startovacích byt� a sociálních byt�, nár�st po�tu 
lidí dlouhodob� žijících v ubytovnách a nevyhovujícím 
prost�edí 

P�íležitosti Hrozby 

Rozvoj spolupráce se základními školami Malé zdroje na obnovu a provoz škol 

Vytvo�ení spolupráce mezi ve�ejným a nestátním sektorem a 
podnikatelským sektorem 

Nedostatek služeb zam�stnanosti a jejich koncep�ní rozvoj 
v území 
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Lidské zdroje a ob�anská vybavenost 

Aktualizace a implementace komunitního plánu sociálních 
služeb m�st a obcí v území 

Zvyšování nárok� na zdravotní pé�i v d�sledku stárnutí 
obyvatel 

Podpora spole�ného vzd�lávání poskytovatel� sociálních 
služeb 

Nedostate�né finan�ní zdroje pro sociální oblast, nestabilní a 
nesystémová alokace finan�ních prost�edk� sociálních služeb 

Posílení zam�stnanosti v sektoru sociálních služeb v d�sledku 
o�ekávané poptávky z d�vodu stárnutí populace 

Postavení neregistrovaných sociálních služeb mimo KPSS 

Podpora pro d�ti ze sociáln� znevýhodn�ných skupin a rodin 
a jejich integrace do p�edškolních za�ízení 

Další prohlubování sociálního vylou�ení následkem 
multiplikace problém� osob ohrožených chudobou a 
sociálním vylou�ením 

Vytvo�ení sociálního bydlení 
Další prohlubování problému s nedostate�nými kapacitami 
v domovech pro seniory v d�sledku stárnutí obyvatelstva  

D�sledná kontrola ze strany stavebních ú�ad� v��i 
podnikatel�m poskytujícím stavebn� a hygienicky nevhodné 
ubytování 

Nekoncep�ní p�íprava pozemk� pro bydlení 

Rozvinutí spolupráce s m�stskou policií a Policií �R 
Nedostate�ná regenerace panelových sídliš
 v n�kterých 
lokalitách 

Zajišt�ní kvalitn�jší informovanosti ve�ejnosti Nepropojenost koncep�ních dokument� m�sta a kraje 

Podpora regenerace panelových sídliš
 Nedostate�né zdroje na obnovu ICT ve školách 

Podpora konverze brownfields na bydlení 
Nedostate�né zdroje na reprodukci a rozvoj Krajské 
nemocnice Liberec a Nemocnice Jablonec nad Nisou 

Infrastruktura 

Infrastruktura 

Silné stránky Slabé stránky 

Silni�ní dopravní napojení na m�sto Praha, SRN a Polsko 
Vysoká intenzita dopravy v centrech m�st Liberec a Jablonec 
nad Nisou a na významných dopravních tazích 

Dobré napojení rychlostní komunikací R 35/R 10 na sí

dálnic a rychlostních silnic v �R 

Nehomogenní a závadná silni�ní sí
 II. a III. t�íd zejména 
v pr�jezdních úsecích obcí 

Pom�rn� vysoká hustota silni�ní sít� II. a III. t�íd a 
stabilizovaných železni�ních tratí 

Nevyhovující spojení do východních �ech a na Moravu 
(R35) 

Hustá silni�ní sí
, dobrá dostupnost center osídlení 
mikroregionálního významu a ostatních obcí 

Nedostate�ná kapacita silnic I.,  II. a III. t�íd a zhoršující se 
technický stav ohrožující bezpe�nost 

Integrovaný dopravní systém Libereckého kraje 
Špatná dopravní dostupnost obcí v Podješt�dí do centra ORP 
Liberce 

Všechna v�tší sídla jsou plynofikována 
Nedostatek parkovacích míst ve m�stech, obcích a centrech 
cestovního ruchu 

Vytvo�ené podmínky pro plynofikaci obcí v dosahu VTL 
plynovod�

Chyb�jící p�estupní terminály a nevyhovující odbavení 

Celé území je pln� elektrifikováno hustou sítí vedení VN a 
NN 

Nízká bezpe�nost na silnicích v d�sledku existence 
dopravních závad a intenzivní silni�ní dopravy 

Ve�ejná vodovodní sí
 dostupná ve všech obcích 
Zastaralá železni�ní infrastruktura z hlediska technických 
parametr�

Vysoký podíl obyvatel napojených na ve�ejný vodovod 
Nedostate�ná a územn� nepropojená sí
 cyklostezek a 
cyklotras 

Mezinárodní cyklokoridor Odra - Nisa 
Zastaralá tramvajová sí
 díl�ích úsek� mezim�stské TT 
Liberec- Jablonec nad Nisou 

Absence železni�ního napojení na vysokorychlostní 
železni�ní trat� a absence elektrifikace železni�ních tratí 
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Infrastruktura 

Technicky nevyhovující dopravní a technická infrastruktura 
n�kterých obcí (vodovody, kanalizace, �OV, místní 
komunikace) 

Chyb�jící kanalizace v okrajových �ástech obcí 

Vysoký podíl využití pevných paliv pro vytáp�ní 

  

P�edimenzovanost a špatný technický stav distribu�ní 
soustavy zásobování teplem ve m�st� Liberec a Jablonec nad 
Nisou 

P�íležitosti Hrozby 

Zlepšení dopravního spojení mezi m�sty Liberec a Jablonec 
nad Nisou 

Nedostatek finan�ních zdroj� na reprodukci a rozvoj silni�ní 
infrastruktury 

Homogeniza�ní a moderniza�ní úpravy silni�ní sít� I., II. a 
III. t�íd bez enormních zásah� do území 

Nedostatek prost�edk� na opravu místních komunikací 

Využití napojení na n�meckou železni�ní sí
, trasování a 
realizace rychlého železni�ního spojení Wroclaw – Praha 
p�es Liberec 

Pomalé tempo p�i náprav� závad ve stavebních a provozních 
parametrech dopravní infrastruktury 

Potenciál Letišt� Liberec k získání statutu mezinárodního 
ve�ejného letišt�

Snižování investic do technické infrastruktury 

Projekt Regiotram Nisa Zvyšování intenzity silni�ní dopravy 

Plošná regulace pevných paliv, náhrada plynem a dalšími 
ekol. zp�soby vytáp�ní pomocí politiky �R 

Útlum ve�ejné dopravy (MHD i linkové dopravy), zvyšování 
koncentrace individuální dopravy  

Modernizace a dostavba chyb�jící infrastruktury, zejména 
kanalizace a teplárenství 

Nedostate�né kapacity MHD 

Životní prost�edí�

Životní prost�edí 

Silné stránky Slabé stránky 

Existence ložisek nerostných surovin p�edstavující 
ekonomický potenciál 

Existence starých d�lních d�l, poddolovaných a sesuvných 
území 

Existence významných p�írodních lokalit s r�zným stupn�m 
ochrany p�írody 

Výrazný nár�st opušt�ných a nevyužívaných výrobn�
skladovacích ploch (brownfields) 

Ochrana vod vymezenými chrán�nými oblastmi 
Významný podíl kategorie malých zdroj� (REZZO 3) na 
celkovém zne�išt�ní ovzduší 

Nízká produkce emisí zne�išt�ní ovzduší ze zdroj�
nacházejících se na území 

Staré zát�že (pr�myslové areály, skládky) 

P�ítomnost a blízkost zvlášt� chrán�ných území p�írody a 
krajiny 

Existence oblastí se zhoršenou kvalitou ovzduší, p�ekro�ení 
imisního limitu zne�išt�ní ovzduší v ukazatelích 
benzo(a)pyren a p�ízemní ozón 

Velkoplošná chrán�ná území (CHKO Jizerské hory, CHKO 
Lužické hory + PP Ješt�d) 

Lokální zhoršování kvality ovzduší ze zdroj� lokálních 
domácích topeniš


Vysoký podíl energetického, environmentáln� velmi 
p�íznivého, využití odpad�, které by byly jinak skládkovány 

Hlukové zatížení zastav�ných oblastí intenzivní dopravou na 
silnicích R35, I/13 a I/14 

Vysoký podíl zalesn�ných ploch Zábor volných ploch obchodními centry 

Výrazný nár�st zem�d�lsky neobd�lávaných a zar�stajících / 
zaplevelených ploch 

P�íležitosti Hrozby 

Vytvo�ení podmínek pro zlepšení odtokových pom�r�
v území s minimalizací povod�ových rizik 

Nová legislativa vztahující se k životnímu prost�edí a s ním 
spojené nákladné opat�ení 
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Životní prost�edí 

Využití potenciálních zdroj� biomasy, št�pky a dalších 
alternativních zdroj� energie 

Zvyšování hlukové zát�že a zne�išt�ní ovzduší v d�sledku 
nár�stu intenzity dopravy 

Revitalizace malých i velkých tok� (dotace) 
Poškození les� a kontaminace p�d imisemi z elektrárny 
Turów   

Budování �OV a kanalizace u všech druh� sídelních útvar�
(dotace) 

Dlouhodobé provozní smlouvy na VH infrastrukturu do roku 
2022 snižují možnost �erpání dotací na vodovody a 
kanalizaci (SVS) 

Potenciál p�írody pro rekreaci a cestovní ruch 
Další zat�žování p�írodního prost�edí aktivitami v cestovním 
ruchu (zejména Jizerského hory) vedoucí k jeho devastaci

Snížení p�irozené reten�ní kapacity krajiny vzr�stajícím 
zastav�ním volných ploch 

Správa území  

Správa území 

Silné stránky Slabé stránky 

Existence Programu prevence kriminality ve m�stech Liberec 
a Jablonec nad Nisou 

Kriminalita v místech zvýšeného pohybu osob 

Existence Krizového plánu v �ešeném území  
Nadpr�m�rný index kriminality v SO ORP Liberec v rámci 
�eské republiky (po�et trestných �in� na 1 000 obyvatel) 

P�íležitosti Hrozby 

Realizace partnerských projekt� ve�ejného a soukromého 
sektoru (tzv. PPP) 

Nedostate�né zapojení ve�ejnosti do plánovacích a 
strategických proces�

Aktivn�jší p�eshrani�ní spolupráce s partnery (Polsko, SRN) 

Nedostate�ná personální politika stabilizující odbornou 
pracovní sílu uvnit� ve�ejné správy akcentující rovné 
p�íležitosti a podmínky pro spole�ensky odpov�dné chování; 
vytvá�ení p�íležitostí pro sla	ování pracovních a soukromých 
rolí a diverzity zam�stnaneckých skupin 

Vn�jší faktory ovliv�ující rozvoj území SO ORP Liberec a Jablonec nad Nisou

Celkový rozvoj území správních obvod� ORP Liberec a ORP Jablonec nad Nisou 
v jednotlivých �ešených oblastech ovliv�ují a v následujícím období budou dále ovliv�ovat 
zejména tyto vn�jší faktory:  

� politické a legislativní faktory  
� ekonomické faktory 
� sociální faktory 
� technologické faktory 

Politické a legislativní faktory 

Politické prost�edí �R 

Politické prost�edí v �eské republice je zna�n� nestabilní, již od 90. let nevznikají dostate�n�
konzistentní v�tšinové vlády, dochází ke st�ídání pravicových a levicových vlád, což má za 
následek neochotu p�ijímat dlouhodobá a koncep�ní �ešení (nap�. p�i nepopulárních 
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restriktivních opat�eních). Dosáhnout politické shody p�i prosazování zásadn�jších reforem je 
velmi obtížné. Lepší situace je v municipálním politickém prost�edí, i když se v regionální 
politice objevují situace, kdy skute�n� prosazované rozvojové tendence jsou mnohdy 
pod�ízeny stranickým hledisk�m bez zohledn�ní skute�ných pot�eb území. Míra d�v�ry 
ob�an� v politiky je celorepublikov� nízká, což se projevuje také v d�v��e místních ob�an�
v politické vedení m�st a obcí v �ešené oblasti, která vykazuje podobné charakteristiky.  

Politicko-ekonomická situace v EU a p�eshrani�ní spolupráce 

Evropská unie se v poslední dob� potýká s krizí v mnoha oblastech, její bezprost�ední p�í�ina 
je p�edevším ekonomická – dluhová krize v eurozón�. Z tohoto d�vodu bude následující 
programovací období charakteristické omezenými finan�ními zdroji z OP, což výrazn�
ovlivní také rozvojové aktivity SO ORP Liberec a Jablonec nad Nisou. Akté�i v tomto území 
tak musí zacílit své aktivity na omezený po�et realizovaných projekt� a lépe vážit jejich 
výb�r. Další p�í�inou je nedostate�ný institucionální rámec a pravidla fungování unie (nap�. 
zp�sob �ešení krize, institut vystoupení zem� z eurozóny). Postupn� dochází k posilování 
euroskeptických stanovisek ve spole�nosti a stoupá míra ned�v�ry v��i institucím EU.  

Regionální politika 

V �R je pom�rn� slabá národní regionální politika, která má za následek prohlubující se 
územní diferenciaci rozvoje �R, což se projevuje také v rozdílné ekonomické úrovni m�st 
Liberce a Jablonce nad Nisou oproti n�kterým obcím, zejména v pohrani�í. 
U nejvýznamn�jších sektorových politik a program� však již dochází k postupnému 
zakomponování regionální dimenze, která má za cíl posílení podpory slabých oblastí. V �eské 
ve�ejné správ� jsou dlouhodob� patrné centraliza�ní tendence, které se projevují p�edevším 
rostoucím zat�žováním obcí a kraj� agendami státní správy (mnohdy bez adekvátní úhrady) 
a nadm�rnou regulací výkonu povinností kraj� a obcí ve sfé�e jejich samostatné p�sobnosti 
(nap�. školství, ve�ejná doprava, kultura). Popsané tendence jsou však jen velmi t�žko 
ovlivnitelné a zm�nu by mohl p�inést jen silný spole�ný tlak ob�anské spole�nosti 
a reprezentace krajských i obecních samospráv.  

Ekonomické faktory 

Ekonomická recese 

�eská republika i �ešené území SO ORP Liberec a SO ORP Jablonec nad Nisou se od roku 
2008 potýká s následky ekonomické krize, na kterou �eská ekonomika reagovala 
nadpr�m�rn� hlubším propadem než EU-27. Zárove� v�tší ekonomický propad nastal v SO 
ORP Jablonec nad Nisou s výrazným nár�stem míry nezam�stnanosti. Ve v�tšin� ekonomik 
dochází od roku 2010 k postupnému oživení, u n�kterých zemí se r�st vyrovnal hodnotám 
p�ed ekonomickou krizí. V �eské republice ani v �ešeném území se stále nepoda�ilo vrátit 
ekonomiku k trvalejšímu hospodá�skému r�stu. Dochází k nadm�rným restriktivním 
opat�ením a zm�n� spot�ebitelského chování obyvatelstva, které ješt� více brzdí ekonomický 
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vývoj zem�. V dalším období se dá o�ekávat postupné oživování ekonomického r�stu, ve 
m�stech Liberec i Jablonec nad Nisou je tento trend patrný již nyní.  

Restrikce ve�ejných financí 

S výše uvedeným souvisí také snižování objemu ve�ejných rozpo�t� v d�sledku nižších 
p�íjm� a tlaku na vyšší výdaje. Nedostatek ve�ejných financí se projevuje nap�í� všemi 
úrovn�mi ve�ejných rozpo�t�, nejmarkantn�jší je však na nejnižší úrovni – zejména u malých 
obcí, které jsou ze svých rozpo�t� schopny hradit pouze b�žný provoz obce (a to mnohdy 
s obtížemi). �asto tak nedochází k dlouhodobým strategickým rozvojovým investicím �i 
investicím do oprav a rekonstrukcí obecního majetku. I z tohoto d�vodu nejsou v n�kterých 
obcích �ešeného území vybudovány základní sít� technické infrastruktury, nebo ob�anské 
vybavenosti. K financování t�chto investic jsou využívány dotace ze strukturálních fond� EU 
(které ale vyžadují finan�ní podíl p�íjemce) a p�j�ky, což vede k nár�stu zadlužování obcí. 
Pozitivním efektem je celorepublikový tlak na zpr�hled�ování tok� ve�ejných financí a jejich 
efektivní alokaci.  

Zm�ny na trhu práce 

V souvislosti s probíhající ekonomickou recesí se stále více prohlubují disparity na trhu práce. 
Nezam�stnanost je velkým problémem zkoumaného území, zejména v SO ORP Liberec se 
nezam�stnanost dlouhodob� pohybuje nad pr�m�rem republiky. Pro zam�stnavatele tato 
situace znamená (díky obavám stávajících zam�stnanc� o jejich místo a nemožnosti sehnání 
jiného zam�stnání) zvýšení loajality zam�stnanc�, produktivity práce, snížení fluktuace 
zam�stnanc� a klesání tlaku na r�st mezd. K podpo�e �ešení této situace jsou dlouhodob�
p�ijímána opat�ení na podporu podnikatelských aktivit (zejména malého a st�edního 
podnikání), jak ze strany centrálních orgán�, tak i vyššího územního samosprávného celku. 
Jedná se zejména o zjednodušování administrativní náro�nosti podnikání a zahájení podnikání 
v�etn� poskytování poradenských služeb. Dále jsou vyhlašovány výzvy na poskytnutí 
finan�ních podpor malého a st�edního podnikání.  

Nové programovací období EU 2014+ 

K podpo�e rozvoje území je možno �erpat prost�edky kohezní politiky EU v novém 
programovacím období 2014 – 2020. V tomto období ale již dota�ní rámce opera�ních 
program� nebudou tak št�dré jako v p�edchozích letech. D�raz bude kladen na finan�ní 
spoluú�ast p�íjemc� a posílení role návratných finan�ních nástroj�. Pro �ešené území to 
znamená vyšší tlak na výb�r cíl� a priorit dalšího rozvoje – nap�. aktualizacemi strategických 
plán� m�st a dalších koncep�ních dokument�. 

Příloha usnesení č. 38/2016



�

	��

�

Sociální faktory 

Demografický vývoj 

Klí�ovým procesem ovliv�ujícím vývoj socioprostorové struktury region� je demografický 
vývoj a p�edevším stárnutí populace. Hlavní p�í�inou je zejména snižující se porodnost, 
snižování m�r úmrtnosti a prodlužující se délka života. V �eské republice však dochází 
k trvalému podce�ování tohoto trendu a k odkládání p�ijetí pot�ebných reforem (zejména 
d�chodové), což m�že mít za následek kolaps sociálního systému státu a následn� i prudký 
nár�st podílu obyvatel p�ímo ohrožených sociálním vylou�ením v obou správních obvodech. 

Zam�stnavatelé mají možnost reagovat na stárnutí pracovní síly zavád�ním nových trend� do 
personálních politik. Mezi tato opat�ení, která spadají do cíl� OPZ, pat�í opat�ení zhodnocující 
zam�stnanecký potenciál lidí nad 50 let, vytvá�ení flexibilních forem organizace práce, 
nabízení nových zam�stnaneckých benefit� podporujících sla	ování práce a rodiny, 
podporujících pracovní zapojení pe�ujících osob aj.  

Jedním z negativních faktor� je destabilizace sociálního prost�edí v �R, roste sociáln�-
ekonomický tlak zejména na mladé rodiny, seniory, samoživitele a jedno�lenné a velmi 
po�etné domácnosti (zejména nár�st finan�ních nárok� na zajišt�ní domácnosti a životních 
pot�eb), tedy na cílové skupiny, pro které v území není dostate�ná kapacita v rámci sociálních 
služeb zam��ených na zabrán�ní propadu ohrožených osob do pasti sociálního vylou�ení. 

Prohlubování sociální polarizace 

V d�sledku zhoršené situace na trhu práce dochází k prohlubování sociální polarizace ve 
spole�nosti. Roste podíl skupin obyvatel s nejnižšími p�íjmy a podíl skupin obyvatel 
s nejvyššími p�íjmy, ob� tyto skupiny mají naprosto odlišný životní styl a sociální status. 
Rozdílný životní styl a sociální status souvisí i s rozdílnými lokalitami pro bydlení t�chto 
skupin obyvatel, kte�í si podle p�íjm� vybírají bu	 lukrativní oblasti k bydlení, nebo se 
koncentrují v periferních oblastech na hranici sociálního vylou�ení. Sou�asn� klesá podíl 
zastoupení st�edních vrstev. Sociální polarizace vede k postupné degradaci soudržnosti 
spole�nosti a nár�stu sociálních rizik (r�st sociálního nap�tí v území). Nová sociální rizika 
za�ínají postihovat nejen nejnižší vrstvy spole�nosti, ale v poslední dob� p�echázejí i do 
vrstev st�edních. Jsou postihovány i osoby s vyšším vzd�láním, nap�. vysokoškoláci, kte�í se 
z hlediska p�íjm� nepohybují ve vysoce placených profesích. Lze p�edpokládat, že tlak na 
celou spole�nost dále poroste. Podpora služeb zam�stnanosti je jedním z klí�ových faktor�
ovliv�ujících sociální soudržnost obyvatelstva �ešené lokality. 

Sociální polarizace se týká i p�etrvávající segregace ve�ejné a soukromé sféry, která brání 
plnohodnotnému ekonomickému zapojení osob spojovaných tradi�n� s pé�í (p�evážn� ženy) 
a na druhé stran� vyvolává enormní nároky na živitelskou roli muž� a jejich nedostate�né 
zapojení v oblasti výchovy a emocionálního života jak ve sfé�e rodinné, tak institucionální 
(MŠ, ZŠ) 
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Vzd�lávací systém  

Vzd�lávací systém a jeho kvalita je jedním z klí�ových faktor� ovliv�ujících úrove� lidských 
zdroj� a jejich uplatnitelnost na trhu práce. Sou�asný vzd�lávací systém se potýká 
s nedostatkem financí na stran� jedné a na stran� druhé s nesouladem mezi požadavky trhu 
práce a nabídkou vzd�lávacích obor� a následn� absolvent�. V souvislosti se všeobecným 
tlakem na r�st vzd�lanosti ubývá v celé republice zájmu student� o u�ební a praktické obory, 
a�koliv poptávka po jejich absolventech roste (MŠMT, Strategie vzd�lávání 2020). Naopak se 
zvyšuje zájem student� o studium na vysoké škole a paradoxn� se tak zvyšuje po�et 
nezam�stnaných vysokoškolák�, �asto s mizivou praxí (�erství absolventi, kte�í o�ekávají 
adekvátní platové ohodnocení na vysokoškolské pracovní pozici). A s nízkou úrovní znalostí 
bohužel výrazn� klesla nastavená la
ka úrovn� znalostí/dovedností jak VŠ, tak i SŠ (špatn�
nastavený systém). 

Pozitivním jevem je preference p�írodov�dných a technických obor� v chystané reform�
vysokého školství, což m�že mít pozitivní vliv na vývoj vzd�lanostní úrovn� v obou 
správních obvodech, nebo
 velká �ást zdejších obor� st�edoškolského i vysokoškolského je 
zam��ená na technické vzd�lání, což je vyvoláno požadavky místních zam�stnavatel�. 

Technologické faktory 

Reforma podpory v�dy a výzkumu 

Výzkum, vývoj, inovace a nové technologie jsou akcelerátorem ekonomického rozvoje, �eská 
republika se však v této oblasti nachází pod úrovní evropského pr�m�ru. Nedostate�ná je 
zejména úrove� výdaj� podnik� na aplikovaný výzkum, vývoj a inovace, spolupráce 
pr�myslového sektoru s výzkumem a rozvoj lidských zdroj� v této oblasti. Na národní 
i regionální úrovni jsou proto vytvá�eny a realizovány politiky na podporu inova�ních aktivit. 
Dochází ke zm�n� systému financování v�dy a výzkumu, kdy je posílena podpora kvality na 
úkor kvantity a podporován je p�edevším aplikovaný výzkum. Ve sledovaném území má v�da 
a výzkum dlouhodob� velký význam s koncentrací významných výzkumných subjekt� do 
m�sta Liberec, což z tohoto regionu d�lá v budoucnu potenciáln� silnou v�deckovýzkumnou 
lokalitu, do které m�že sm��ovat stále více investor� a kvalifikované pracovní síly. 

R�st významu technologií  

Jedním z významných faktor� je neustálý rozvoj informa�ních technologií, které m�ní 
charakter komunikace a zp�sob získávání informací ve spole�nosti. Trvale pokra�uje 
elektronizace ve�ejné správy, dochází k posilování role e-governmentu. Další rozvoj 
zkoumaného regionu se neobejde bez rozší�ení možností p�ístupu domácností/obyvatel 
k internetové síti a zvýšení informa�ní gramotnosti obyvatelstva.  

Dalším významným faktorem je environmentální politika státu spolu s pozitivní zm�nou 
postoje spole�nosti ke kvalitnímu životnímu prost�edí. Je zvyšován tlak na podnikatelské 
aktivity, aby byly využívány materiály a postupy co nejvíce šetrné k životnímu prost�edí 
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a zárove� rostou požadavky na redukci �erpání p�írodních zdroj� a omezování množství 
vzniku odpadu. Tyto trendy jsou doprovázeny legislativními zm�nami, jako je nap�. novela 
zákona o ovzduší na�izující vým�nu neekologických kotl� (topných za�ízení), tedy problému, 
se kterým se musí potýkat také správní obvody Liberec a Jablonec nad Nisou.  
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D. ANALÝZA STAKEHOLDER�

Klí�ovým aktérem (stakeholderem) pro realizaci integrovaných investic na území liberecko-
jablonecké aglomerace je nositel, kterým je statutární m�sto Liberec jako odpov�dný subjekt, 
zajiš
ující ve vymezeném území �innosti za ú�elem p�ípravy, schválení, realizace 
a vyhodnocování Integrovaného plánu rozvoje území. Rolí nositele je odpov�dnost za 
p�ípravu integrované strategie, za napl�ování principu partnerství a koordinaci aktivit 
relevantních aktér� v rámci funk�ního území.  

Pro nositele integrovaných strategií je d�ležité identifikovat klí�ové aktéry aglomerace 
(stakeholdery) a jejich d�ležitost, protože tyto subjekty �asto výrazn� ovliv�ují rozvoj území 
– jsou vlastníci know-how, odborných znalostí, finan�ních prost�edk�, technického vybavení, 
apod. Na základ� identifikace stakeholder� budou nejvýznamn�jší z nich zapojeni do tvorby 
strategie, což zaru�í výb�r vhodných cíl� a priorit rozvoje území.  

Prvním krokem analýzy je vymezení skupin stakeholder�, které zásadním zp�sobem mohou 
ovlivnit priority a cíle IPRÚ a které naopak mohou být IPRÚ zásadn� ovlivn�ny. Mezi n�
pat�í:  

1. Všechna m�sta a obce v daném území 

2. Další územní jednotky (Euroregiony, MAS apod.)  

3. Státní a další ve�ejné instituce 

4. Skupiny subjekt� prost�ednictvím zast�ešujících organizací  

5. Významné podniky a investo�i  

6. Vlastníci a správci d�ležité infrastruktury  

7. Školská a vzd�lávací za�ízení  

8. Výzkumné instituce  

9. Organizace z�ízené �i založené m�stem �i krajem  

10. Nevládní neziskové organizace  

11. Zájmová a profesní sdružení  

Provedená identifikace stakeholder� bude následn� sloužit pro další aktivity v rámci realizace 
IPRÚ. Na jejím základ� byly ustaveny pracovní skupiny, které budou vybírat a koordinovat 
aktivity napl�ující strategii IPRÚ – zejména vytvá�et projektové zám�ry (fiche) napl�ující 
jednotlivá opat�ení. 

V procesu dosavadní p�ípravy IPRÚ Liberec – Jablonec nad Nisou byl již v b�eznu 2014 
zpracován „Plán spolupráce a komunikace s aktéry a ve�ejností“ (zatím podle pracovních 
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verzí MPIN a Manuálu) a byl odsouhlasen p�ípravným výborem. Tento dokument byl vzat 
jako základ pro zpracování této analýzy.     

Zásady spolupráce a komunikace: 

Plán spolupráce a komunikace (projednaný a odsouhlasený P�ípravným výborem IPRÚ 
Liberec – Jablonec nad Nisou) obsahuje odpov�di na n�kolik zásadních otázek: 

� Kdo je sou�ástí organiza�ní struktury? 
� Jak bude který aktér do struktury zapojen? Na jaké úrovni? 
� Kdy prob�hne jeho za�len�ní do struktury? 
� Jaké jsou další cílové skupiny pro komunikaci? 
� Jakým zp�sobem a kdy (ve které fázi) budou zapojeny do procesu p�ípravy IPRÚ? 

Informa�ní úrove
  

P�ístupnost informací o p�íprav� a uplat�ování integrovaných nástroj� je jednou z podmínek 
jejich realizace. Zejména se jedná o zajišt�ní dostupných informací pro všechny potenciální 
žadatele o podporu. P�íjemci informací jsou tedy ze všech sektor� ve�ejného života – ve�ejné 
správy, neziskové i podnikatelské sféry.  

D�ležitá je rovn�ž informovanost ve�ejnosti – zde je pot�ebné volit vhodné a p�im��ené formy 
p�edávání informací.   

Z výše uvedených zásad vychází tato Analýza, up�es�uje je a dopl�uje o p�ehled subjekt�, 
které by m�ly být v r�zných úrovních sou�ástí struktury IPRÚ (viz tabulková p�íloha). 
P�edpokládá se, že tento seznam bude dále dopl�ován a up�es�ován v souladu s pot�ebami 
p�ípravy IPRÚ.  

Komentá� k tabulkové p�íloze: 

V souladu se zadáním byl tabulkov� zpracován p�ehled subjekt�, které byly identifikovány 
jako reální a významní akté�i rozvoje v území IPRÚ Liberec – Jablonec nad Nisou a rovn�ž 
jako potenciální nositelé /realizáto�i konkrétních projekt�. Vybrané subjekty byly roz�len�ny 
dle doporu�ených témat ze socioekonomické analýzy IPRÚ Liberec – Jablonec nad Nisou 
(PROCES Ostrava, 05/2014) + skupina „neza�azených“ subjekt� (subjekty ve�ejné správy, 
všeobecn� zam��ené organizace apod.) 

Skupiny stakeholder� dle témat: 

� Doprava 

� Technická infrastruktura a životní prost�edí 

� Vzd�lanost a trh práce 

� Zdravotní a sociální služby 

� Cestovní ruch a památky 

� Ostatní - neza�azení dle témat 
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Pokud to bylo možné, bylo k jednotlivým subjekt�m p�i�azeno také doporu�ení, v jaké úrovni 
by m�ly být za�azeny do procesu p�ípravy IPRÚ.  

Úrove
 1 = Subjekty, které by m�ly být p�ímo zapojeny do p�ípravy IPRÚ (projednání 
strategie apod.), a proto osloveny k ú�asti v odborných pracovních skupinách (expertním 
týmu). 

Úrove
 2 = Subjekty, kterým by m�ly být dostupné zásadní informace o p�íprav� IPRÚ, m�ly 
by být zapojeny do sb�ru nám�t� na konkrétní projekty, a kterým by m�ly být adresovány 
výzvy k podání žádostí/projekt�.   

Tabulková p�íloha:  

P�ehled stakeholder� v �ešeném území (v �len�ní dle tematických oblastí) – jako p�ílohy C1 
až C6 v záv�ru tohoto dokumentu.�
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E. ANALÝZA PROBLÉM� A POT�EB 

E.1 Problémová analýza 

P�edm�tem problémové analýzy je, na základ� provedené socioekonomické analýzy a SWOT 
analýzy, identifikace zjišt�ných problém� rozvoje území v�etn� zhodnocení jejich významu a 
vlivu na všechny t�i pilí�e udržitelného rozvoje – sociální, ekonomický, environmentální. 
Identifikace problém� prob�hla na základ� výsledk� a zjišt�ní ze socioekonomické analýzy. 
Byly vybrány ty problémy, které mají synergický ú�inek a jsou st�žejní pro rozvoj regionu, a 
to prost�ednictvím následujících krok�: 

• vytvo�ení seznamu klí�ových problém�, kterými se území pro IPRÚ vyzna�uje 

• posouzení kauzálních vztah� mezi jednotlivými identifikovanými problémy 
a následné vytvo�ení problémových okruh�

• grafické znázorn�ní hierarchie a kauzality mezi problémy formou stromu 
problém�. 

Metodika vyhodnocení 
Pro vyhodnocení územních dopad� problém� v území bylo využito multikriteriálních metod 
založených na expertním hodnocení. Zpracovatel analýzy vytvo�il expertní panel, který u 
každého problému hodnotil 4 kritéria – sociální soudržnost, ekonomický rozvoj, stabilitu 
životního prost�edí, územní dopad. První t�i kritéria (pilí�e udržitelného rozvoje) byla 
hodnocena na bodové škále 1 až 5, kdy 1 – problém má minimální vliv, 5 – problém má 
zásadní vliv. Pro stanovení velikosti územního dopadu byla použita škála, kdy 0,5 = lokální 
dopad, 1,0 = nadmístní dopad (více obcí), 1,5 = regionální dopad (v rámci kraje). Hodnota 
územního dopadu zárove� sloužila pro vyvážení kritérii udržitelného rozvoje. Na základ�
ohodnocení p�edchozích 4 kritérií byl stanoven význam identifikovaných problém� pro 
aglomeraci, který byl vypo�ítán jako pr�m�r hodnot kritérií udržitelného rozvoje vyd�lený 
hodnotou územního dopadu. 

Tabulka 48: Problémové okruhy v území SO ORP Liberec a SO ORP Jablonec nad Nisou 
Kód Problémový okruh Po�et identifikovaných problém�

V Vzd�lanost 4 

T Trh práce a zam�stnanost 3 

C Cestovní ruch 4 

Z Zdravotní služby 2 

S Sociální služby 3 

DI Dopravní infrastruktura 7 

TI Technická infrastruktura 3 

ŽP Životní prost�edí 3 

Zdroj: PROCES – Centrum pro rozvoj obcí a region�, vlastní zpracování 

Celkem bylo identifikováno 29 problém�, které byly za�azeny do 8 problémových témat 
(okruh�). V území se vyskytují ješt� další problémy a rizika, které však v sou�asných 
podmínkách nejsou �ešitelné, p�ípadn� nebyly vyhodnoceny jako faktory omezující rozvoj 
území. Celkové vyhodnocení je zobrazeno v p�íloze �. A12. 

Příloha usnesení č. 38/2016



�


���

�

Územní dopad a význam identifikovaných problém�

Níže zmín�né a popsané problémové oblasti tvo�í ZÁSADNÍ TÉMATA K �EŠENÍ, bez 
ohledu na možné zdroje financování. V textu níže je uveden jejich popis a zd�vodn�ní.

Vzd�lanost  

Identifikované problémy v oblasti vzd�lanosti obyvatel regionu mají významný vliv zejména 
na ekonomický rozvoj území a sociální soudržnost obyvatel. Všechny problémy mají 
nadmístní význam, tzn. s územním dopadem v rámci celé aglomerace. Bariérou rozvoje území 
je nižší úrove� vzd�lání obyvatel, která má však výrazný r�stový potenciál a neexistence 
místních ak�ních plán� rozvoje vzd�lávání jako podmínka pro �erpání finan�ních prost�edk�
z IROP. V sou�asné dob� existuje pouze krajská koncepce vzd�lávání – Dlouhodobý zám�r 
vzd�lávání a rozvoje vzd�lávací soustavy Libereckého kraje 2012. MAS Podješt�dí p�ipravuje 
zpracování Místního ak�ního plánu vzd�lávání (MAP). 

Rozvoj území ovliv�uje také nedostate�ná kapacita základních škol na území Liberce, kdy 
vzhledem k demografickému vývoji dochází ke snižování kvality vzd�lávacího procesu 
s následnými projevy v celkové úrovni vzd�lanosti obyvatel. Problémem v území je špatný 
stav školských objekt�, absence bezbariérových p�ístup�. Zárove� vzd�lávací proces 
ovliv�uje také nedostate�né materiálové vybavení škol a nedostate�né nebo zastaralé zázemí 
pro volný �as a sportovní a volno�asové aktivity p�i školských objektech. Problémem je také 
vysoká energetická náro�nost a technický stav školních za�ízení. Problémem v oblasti 
vzd�lávání je stále se zvyšující výskyt sociáln�-patologických jev� u d�tí a zvyšující se podíl 
d�tí s poruchami u�ení a chování. �ešit je proto t�eba také dostupnost (nikoli pouze 
prostorovou) vzd�lávání pro žáky se speciálními vzd�lávacími pot�ebami a kvalitu tohoto 
vzd�lávání. 

Vzd�lávací programy nejsou p�izp�sobeny pot�ebám a poptávce na trhu práce. Již od 
základních škol lze rozši�ovat manuální zru�nost d�tí, podpo�it zájem o technické 
a p�írodov�dné obory a p�izp�sobit a vytvo�it p�íslušné obory studia na SŠ a VŠ ve spolupráci 
se zam�stnavateli. �

Tabulka 49:  Expertní hodnocení problémové oblasti Vzd�lanost 
Vzd�lanost Kritérium 

Význam 
problému 

Kó
d 

Problém
Sociální 

soudržnost 
Ekonomický 

rozvoj 

Stabilita 
životního 
prost�edí 

Územní 
dopad 
(váha) 

V1 
Podpr�m�rná úrove� vzd�lání obyvatel 
v rámci �R 

3 4 1 1,0 2,7

V2 Nedostate�ná kapacita základních škol 4 4 1 1,0 3,0

V3 Nedostate�né vybavení a technický stav škol 3 3 3 1,0 3,0

V4 Neexistence koncepce vzd�lávání 4 4 1 1 3,0

Celkem-vážený pr�m�r podle územního dopadu 3,5 3,8 1,5 - 2,9

Zdroj: PROCES – Centrum pro rozvoj obcí a region�, vlastní zpracování 
Pozn.: bodová škála 1 – minimální vliv, 5 – zásadní vliv 
kritérium územní dopad – 0,5 lokální; 1 nadmístní (více obcí); 1,5 regionální (krajský) 
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Trh práce a zam�stnanost 

Stejn� významná jako vzd�lanost je problematika trhu práce a zam�stnanosti. V�tšina 
identifikovaných problém� má nadmístní význam. Závislost ekonomiky a zam�stnanosti, 
zejména na automobilovém pr�myslu, je v sou�asném nestabilním prost�edí velkým 
problémem na území celého kraje. Nejv�tším rizikem a bariérou je vysoký podíl dlouhodob�
nezam�stnaných, kdy u t�chto osob dochází k postupné ztrát� pracovních návyk�, demotivaci 
a je složité tyto osoby po dlouhé dob� bez práce za�adit do pracovního procesu. Mezi 
dlouhodob� nezam�stnané pat�í zejména osoby ohrožené sociálním vylou�ením. Tento stav 
má významný vliv na sociální politiku a vznik sociáln� patologických jev� procesu (velký 
vliv zejména na sociální oblast a ekonomický rozvoj). Území se musí potýkat také 
s dlouhodob� rostoucí mírou nezam�stnanosti, která ovliv�uje zejména ekonomický r�st 
regionu, podobn� jako nepom�r mezi nabídkou a poptávkou po zam�stnání (nízký po�et 
volných pracovnách míst a vysoký po�et uchaze�� o zam�stnání), která vyvolává disparity na 
trhu práce. 

Dalším významným faktorem je minimální po�et pracovních míst s flexibilním pracovním 
uspo�ádáním a tém�� neexistující trend ve vytvá�ení nástroj� personální politiky sm��ujících 
ke sla	ování pracovních a soukromých rolí a podporujících diverzitu zejména v�kovou 
a genderovou v pracovních týmech. Taková opat�ení u zam�stnavatel� v území povedou 
k aktivizaci ekonomicky neaktivních obyvatel a k zastavení prohlubování sociální polarizace 
vedoucí k nár�stu sociálních rizik. 

Tabulka 50: Expertní hodnocení problémové oblasti Trh práce a zam�stnanost 
T - Trh práce a zam�stnanost Kritérium

Význam 
problému 

Kó
d 

Problém
Sociální 

soudržnost 
Ekonomický 

rozvoj 

Stabilita 
životního 
prost�edí 

Územní 
dopad 
(váha) 

T1 
Disparity na trhu práce – nízký po�et 
volných pracovních míst vs. vysoký po�et 
uchaze�� o zam�stnání 

3 4 1 1,0 2,7

T2 
Kolísající míra nezam�stnanosti, nestabilita 
trhu práce 

3 4 1 1,0 2,7

T3 
Vysoký podíl dlouhodob� nezam�stnaných – 
zejména obyvatel ohrožených sociálním 
vylou�ením 

4 5 1 1,0 3,3

Celkem - vážený pr�m�r podle územního dopadu 3,3 4,3 1,0 - 2,9
Zdroj: PROCES – Centrum pro rozvoj obcí a region�, vlastní zpracování 
Pozn.: bodová škála 1 – minimální vliv, 5 – zásadní vliv 
kritérium územní dopad – 0,5 lokální; 1 nadmístní (více obcí); 1,5 regionální (krajský)

Cestovní ruch 

P�estože území má dostate�ný potenciál k rozvoji cestovního ruchu, bariérou rozvoje je 
zejména nekoncep�ní p�ístup k propagaci území jako celku, který má územní dopad na celý 
kraj. V rámci aglomerace je výrazný nedostatek dopl�kových služeb a infrastruktury 
cestovního ruchu (p�j�ování sportovních pot�eb, pr�vodcovské služby, restaura�ní služby, 
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apod.). Významným problémem je dlouhodobý pokles po�tu návšt�vník� v ubytovacích 
za�ízeních, nebo
 v p�ípad� dlouhodobého pobytu návšt�vník� v území je generován nejv�tší 
zisk. V území se vyskytuje mnoho turistických atraktivit a památek, které mají potenciál 
intenzivn�jšího využití, ale významná �ást z nich je v nevyhovujícím technickém a provozním 
stavu. S tím souvisí problém s podfinancováním údržby a pé�e o infrastrukturu cestovního 
ruchu, resp. nekoncep�ním �ešením tohoto problému. Identifikované problémy tak ovliv�ují 
zejména r�st ekonomiky. Na území se nachází mnoho p�íležitostí pro sportovní aktivity pro 
rekrea�ní využití jednotlivc�, rodin i organizovaných skupin a také kvalitních sportoviš
 pro 
po�ádání sportovní akcí mezinárodního významu. 

Tabulka 51: Expertní hodnocení problémové oblasti Cestovní ruch 
C - Cestovní ruch Kritérium

Význam 
problému

Kó
d

Problém 
Sociální 

soudržnost 
Ekonomický 

rozvoj 

Stabilita 
životního 
prost�edí 

Územní 
dopad 
(váha) 

C1 
Pokles po�tu návšt�vník� v ubytovacích 
za�ízeních 

2 4 1 1,0 2,3

C2 Nekoncep�ní p�ístup p�i propagaci území 2 3 1 1,5 3,0

C3 Nedostatek dopl�kových služeb CR 2 3 2 1,0 2,3

C4 
Nedostate�ná pé�e o památky a 
infrastrukturu pro CR i s ohledem na 
bezbariérovost 

3 4 2 1,0 2,7

Celkem - vážený pr�m�r podle územního dopadu 2,3 3,5 1,5 - 2,6
Zdroj: PROCES – Centrum pro rozvoj obcí a region�, vlastní zpracování 
Pozn.: bodová škála 1 – minimální vliv, 5 – zásadní vliv 
kritérium územní dopad – 0,5 lokální; 1 nadmístní (více obcí); 1,5 regionální (krajský) 

Zdravotní služby 

Dostupnost zdravotní pé�e v n�kterých obcích území je ovlivn�na p�írodními podmínkami 
(h��e dostupné obce v horském terénu), vzdáleností obcí od sídel zdravotních služeb a 
intenzitou ve�ejné dopravy. Z toho d�vodu jsou n�které zdravotnické služby v n�kterých 
obcích zkoumaného území h��e dostupné. 

V oblasti zdravotních služeb je výrazným problémem nejen nedostate�né stavebn� technické a 
p�ístrojové vybavení n�kterých úsek� nemocnic, a tím i malý rozvojový potenciál zdravotních 
pracoviš
 nemocnic. Je pot�eba modernizovat pracovišt� a vytvo�it nové prostorové možnosti 
pro tuto modernizaci, aby byla poskytnuta nejvyšší možná pé�e pacient�m. Sou�asn� je 
pot�eba provést optimalizaci a zefektivn�ní proces�, tak, aby byla zaru�ena následná pé�e a 
provázanost všech zdravotnických služeb. Vzhledem k tomu, že se tento problém týká 
zejména Krajské nemocnice Liberec, má tento nedostatek výrazný vliv na území celého kraje. 

 Ze sou�asných požadavk� a pot�eb na modernizaci krajské nemocnice je nutné vyzdvihnout 
pot�ebu rekonstrukce budovy Odd�lení psychiatrie a inovaci materiálového vybavení, 
zejména zvýšení po�tu akutních l�žek umož�ujících lé�bu celého spektra akutních duševních 
poruch. V n�kterých vzdálen�jších obcích byla identifikována horší dostupnost t�chto služeb 
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a nutnost dojíž	ky za základní zdravotní pé�í, což je problém zejména pro znevýhodn�né 
osoby – sociáln� vylou�ené obyvatele, matky s d�tmi, imobilní ob�any, seniory. 

Prioritou Nemocnice Jablonec nad Nisou je vybudování nového pavilonu akutní medicíny, 
rekonstrukce opera�ních sál� a obnova p�ístrojového vybavení. 

Tabulka 52: Expertní hodnocení problémové oblasti Zdravotní služby 
Z - Zdravotní služby Kritérium

Význam 
problému 

Kó
d 

Problém 
Sociální 

soudržnost 
Ekonomický 

rozvoj 

Stabilita 
životního 
prost�edí 

Územní 
dopad 
(váha) 

Z1 
Horší dostupnost zdravotnických služeb ve 
vzdálen�jších obcích  

3 2 2 1,0 2,3

Z2 
Nedostate�né stavebn� technické a 
p�ístrojové vybavení nemocnic i s ohledem 
na bezbariérovost 

3 3 1 1,5 3,5

Celkem - vážený pr�m�r podle územního dopadu 3,0 2,5 1,5 - 2,9
Zdroj: PROCES – Centrum pro rozvoj obcí a region�, vlastní zpracování 
Pozn.: bodová škála 1 – minimální vliv, 5 – zásadní vliv 
kritérium územní dopad – 0,5 lokální; 1 nadmístní (více obcí); 1,5 regionální (krajský) 

Sociální služby 

V oblasti sociálních služeb byly identifikovány t�i hlavní problémy, které však mají velký 
význam pro aglomeraci (nadmístní význam) zejména ve vztahu k nar�stajícímu po�tu 
ekonomicky aktivních obyvatel, spadajících do skupiny sociáln� znevýhodn�ných obyvatel, 
obyvatel ohrožených sociálním vylou�ením (nízkop�íjmové skupiny osob, obyvatelé sociáln�
vylou�ených lokalit) a dalších klient� sociálních služeb. Problémem je nedostate�ná kapacita 
n�kterých sociálních služeb v území (terénní formy pé�e, odleh�ovací služby, azylové 
bydlení, raná pé�e) a zastaralá, nevyhovující infrastruktura pro poskytování služeb, které 
zp�sobují horší podmínky pro provoz a dosažitelnost t�chto služeb a výrazn� ovliv�ují 
sociální soudržnost a stabilitu území. Zárove� v území n�které sociální služby zcela chybí – 
tís�ová pomoc, krizová pé�e.  

Rozši�uje se skupina osob, jejichž problémy nejsou dostate�n� podchyceny sou�asným 
systémem sociálních služeb. Služby nejsou dostate�n� provázány navzájem i s dalšími 
systémy pomoci (bydlení, zdravotnictví, dluhové poradenství, vzd�lávání). U t�chto osob pak 
dochází k multiplikaci problém� a prohlubování sociálního vylou�ení, jemuž by se dalo 
p�edejít podporou mezioborového p�ístupu a v�tším využitím aktivit a služeb, které �eší 
p�í�inu problém� (raná pé�e, dluhové poradenství, systém sociálního bydlení...). 
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Tabulka 53: Expertní hodnocení problémové oblasti Sociální služby 
S - Sociální služby Kritérium 

Význam 
problému Kód Problém 

Sociální 
soudržnost

Ekonomický 
rozvoj 

Stabilita 
životního 
prost�edí 

Územní 
dopad 
(váha) 

S1 

Absence n�kterých sociálních služeb pro 
sociáln� znevýhodn�né a vylou�ené 
obyvatele, �i jejich nedostate�ná kapacita 
(terénní, ambulantní i pobytové, nap�. 
krizová pomoc, azyl pro matky s d�tmi, 
denní stacioná�e, odleh�ovací služby) 

5 3 1 1,0 3,0

S2 

Nar�stání sociálního vylou�ení u t�ch skupin 
obyvatel, jejichž problémy se vymykají 
sou�asnému nastavení systému sociálních 
služeb 

5 3 1 1,0 3,0

S3 
Problém nevyhovující a zastaralé 
infrastruktury zázemí pro poskytování služeb 
soc. typu a sociálního bydlení 

5 3 1 1,0 3,0

Celkem - vážený pr�m�r podle územního dopadu 5,0 3,0 1,0 - 3,0
Zdroj: PROCES – Centrum pro rozvoj obcí a region�, vlastní zpracování 
Pozn.: bodová škála 1 – minimální vliv, 5 – zásadní vliv 
kritérium územní dopad – 0,5 lokální; 1 nadmístní (více obcí); 1,5 regionální (krajský) 

Dopravní infrastruktura 

Doprava ovliv�uje všechny �innosti v území, proto identifikované problémy v rámci této 
oblasti mají nejv�tší vliv na rozvoj území. Hlavním problémem je nedostate�ná kapacita 
a technický stav silnic (regionální dopad) spole�n� s velkou dopravní intenzitou, která snižuje 
propustnost území a má silný ekonomický dopad v rámci celého kraje. Významn� se tento 
stav projevuje v nedostate�ném propojení mezi Libercem a Jabloncem nad Nisou. Tato 
situace bude �áste�n� zlepšena realizací silnice I/14 z Liberce do Jablonce nad Nisou (�SD, 
2016-2017). Územní dopad v rámci celého kraje má také absence železni�ního napojení na 
vysokorychlostní tra
 nebo na tra
 mezinárodního významu (p�ímé napojení) a absence 
elektrizace n�kterých železni�ních tratí. Mezim�stská tramvajová tra
 Liberec – Jablonec nad 
Nisou se postupn� rekonstruuje. V sou�asné dob� je zrekonstruován a zdvojkolejn�n úsek 
mezi terminálem MHD v Liberci a Novou Rudou. Zbývající úsek ve sm�ru na Jablonec nad 
Nisou je v p�evážné mí�e (až na dva zrekonstruované úseky ve Vratislavicích nad Nisou a 
Prose�i nad Nisou) zastaralý a nevyhovující. V sou�asné dob� pokra�uje rekonstrukce trat� z 
Nové Rudy do smy�ky ve Vratislavicích nad Nisou a dále mezi Zeleným údolím a Brandlem 
v Jablonci nad Nisou. Tato tra
 má však nadmístní územní dopad z d�vodu intenzivní 
dojíž	ky obyvatel okolních obcí do Liberce za prací a službami. Problém je zatím 
nerealizovaná odbo�ka z této tramvajové trat� do nejv�tšího sídlišt� Rochlice a nutnost 
prodloužení linky Liberec – Jablonec nad Nisou až do centra Jablonce. 

Dále je také problémem nedostate�ná a územn� nepropojená sí
 cyklostezek a cyklotras, která 
by mohla snížit intenzitu dopravy ve m�stech (cyklodoprava do zam�stnání a škol) a zvýšit 
ekonomický zisk z cestovního ruchu. Zárove� se jedná o ekologicky bezpe�nou dopravu. Ve 
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m�stech Liberec a Jablonec nad Nisou je problém s nedostatkem parkovacích míst (statické 
dopravy) v centrech, ale i v sídlištích, což ovliv�uje zejména spokojenost obyvatel, ale také 
bezpe�nost dopravy, která je jedním ze stávajících problém�. Dalším problémem 
vyskytujícím se ve v�tšin� obcí IPRÚ z hlediska bezpe�nosti silni�ního provozu je nap�. 
�ešení uspo�ádání k�ižovatek a p�echod� p�es komunikace, chyb�jící chodníky apod. Tento 
problém vyplývá ze zvyšujícího se stupn� motorizace a nekoncep�ního p�ístupu p�i �ešení 
statické dopravy. Snahou musí být optimalizace dopravy za ú�elem snížení po�tu automobil�
vjížd�jících do centra, budování obchvat� Jablonce nad Nisou a Liberce pro tranzitní dopravu, 
p�ípadn� vybudování odstavných parkoviš
 na okrajích m�st s návazností na MHD a další 
typy udržitelné dopravy.  

Ve m�stech zatím záchytná parkovišt� na okrajích nefungují, dle šet�ení v�tšinu IAD v centru 
tvo�í místní doprava (dá se ode�íst z dopravního modelu Liberce). 

Tabulka 54:  Expertní hodnocení problémové oblasti Dopravní infrastruktura
 DI - Dopravní infrastruktura Kritérium 

Význam 
problému 

Kó
d 

Problém 
Sociální 

soudržnost 
Ekonomický 

rozvoj 

Stabilita 
životního 
prost�edí 

Územní 
dopad 
(váha) 

DI1
Nedostate�ná kapacita silnic I., II. i III. t�íd 
a zhoršující se technický stav ohrožující 
bezpe�nost 

3 4 3 1,5 5,0

DI2
Vysoká intenzita dopravy na hlavních 
silni�ních tazích 

4 4 5 1,0 4,3

DI3
Chyb�jící p�estupní terminály, nedostate�ná 
kapacita MHD,  technicky nevyhovující TT 
Lbc – Jbc, málo rozvinutá sí
 TT v Liberci  

3 3 4 1,0 3,3

DI4
Absence železni�ního napojení na 
vysokorychlostní železni�ní trat� a absence 
elektrifikace železni�ních tratí 

2 3 3 1,5 4,0

DI5
Nedostatek parkovacích míst ve m�stech, 
obcích a centrech cestovního ruchu 

3 2 3 1,0 2,7

DI6 Bezpe�nost dopravy  5 3 2 1,0 3,3

DI7
Nedostate�ná a územn� nepropojená sí

cyklostezek a cyklotras 

3 3 3 1,0 3,0

Celkem - vážený pr�m�r dle územního dopadu 3,2 3,2 3,3 - 3,7
Zdroj: PROCES – Centrum pro rozvoj obcí a region�, vlastní zpracování 
Pozn.: bodová škála 1 – minimální vliv, 5 – zásadní vliv 
kritérium územní dopad – 0,5 lokální; 1 nadmístní (více obcí); 1,5 regionální (krajský) 

Technická infrastruktura  

Problémy v technické infrastruktu�e se týkají n�kolika sídel v �ešeném území a mají velký 
vliv zejména na životní prost�edí. Nejvýrazn�jší je problém nedostate�né kanaliza�ní sít�
v okrajových �ástech m�st Liberec a Jablonec nad Nisou i v n�kterých obcích a napojení na 
�istírny odpadních vod. Tato oblast siln� ovliv�uje zejména životní prost�edí a také kvalitu 
života obyvatel (sociální soudržnost). Statutární m�sto Liberec, statutární m�sto Jablonec nad 
Nisou a v�tšina dalších obcí v �ešeném regionu však má dlouhodobé provozní smlouvy se 
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Severo�eskými vodovody a kanalizacemi, a.s., na provoz vodohospodá�ské infrastruktury (do 
roku 2022). To vyvolává problém p�i financování modernizace a rozši�ování t�chto sítí, 
vzhledem k datu ukon�ení stávajících provozních smluv, podle kterých jsou odstup�ovány 
výše dotace. Ten v tomto p�ípad� m�že získat pouze nízkou míru finan�ní podpory.  

V celém regionu je vysoký podíl využití pevných paliv pro vytáp�ní, což ovliv�uje kvalitu 
ovzduší. V obou m�stech jsou výrazné problémy s centrálním zdrojem a rozvody tepla, které 
neodpovídají obecn�-technickým normám, správnému hospoda�ení s energiemi (úniky tepla) 
a poptávce. D�sledkem je nevyhovující cenová dostupnost dodávek tepla pro ob�any. Tento 
problém by m�l být �ešen zpracováním energetické koncepce. Je nutná zejména modernizace 
teplovodní rozvodné sít�, která je p�edimenzovaná. V roce 2013 tuto situaci za�alo �ešit 
statutární m�sto Jablonec nad Nisou odkoupením 100% spole�nosti Jablonecká energetická 
a.s., probíhá zde rozsáhlá rekonstrukce CZT. 

Tabulka 55: Expertní hodnocení problémové oblasti Technická infrastruktura 
TI - Technická infrastruktura Kritérium

Význam 
problémuKód Problém 

Sociální 
soudržnost 

Ekonomický 
rozvoj 

Stabilita 
životního 
prost�edí 

Územní 
dopad 
(váha) 

TI1 
Nedostate�né �ešení odkanalizování obcí 
a okrajových �ástí m�st – kapacita, 
technický stav, �OV 

3 2 5 1,0 3,3

TI2 
Zastaralost a špatný technický stav 
teplovodní rozvodné sít�  

3 3 3 1,0 3,0

TI2 
Vysoký podíl využití pevných paliv pro 
vytáp�ní stacionárními zdroji 

2 2 4 1,0 2,6

Celkem - vážený pr�m�r podle územního dopadu 2,6 2,3 4 - 2,9
Zdroj: PROCES – Centrum pro rozvoj obcí a region�, vlastní zpracování 
Pozn.: bodová škála 1 – minimální vliv, 5 – zásadní vliv 
kritérium územní dopad – 0,5 lokální; 1 nadmístní (více obcí); 1,5 regionální (krajský) 

Životní prost�edí 

V rámci životního prost�edí byl identifikován jako nejvýznamn�jší problém zne�išt�né 
ovzduší, které je ovliv�ováno zejména intenzivní dopravou a malými stacionárními zdroji 
zne�išt�ní (lokální topeništ�). Velký vliv na ŽP má doprava, která ovliv�uje zejména kvalitu 
ovzduší, vod a velkou míru hlukové zát�že v místech intenzivní dopravy.  Problémem, který 
má lokální územní dopad ve m�st� Liberec, je výstavba obchodních center na volných 
plochách a nevyužívání starých pr�myslových areál�. V posledních letech stoupá zájem 
o výstavbu obchodních center také v Jablonci nad Nisou, což zde m�že vyvolat stejný 
problém. Identifikované problémy mají nejvýrazn�jší dopad na stabilitu životního prost�edí. 
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Tabulka 56: Expertní hodnocení problémové oblasti Životní prost�edí 
ŽP - Životní prost�edí Kritérium

Význam 
problémuKód Problém 

Sociální 
soudržnost 

Ekonomický 
rozvoj 

Stabilita 
životního 
prost�edí 

Územní 
dopad 
(váha) 

ŽP1 Zne�išt�né ovzduší polétavým prachem 4 2 5 1,0 3,7

ŽP2 
Vysoká zát�ž na životní prost�edí podél 
dopravních tepen (hluk a emise) 

3 1 3 1,0 2,3

ŽP3 Zábor volných ploch obchodními centry  2 3 4 0,5 1,5

Celkem - vážený pr�m�r podle územního dopadu 3,0 2,0 4,0 - 2,5
Zdroj: PROCES – Centrum pro rozvoj obcí a region�, vlastní zpracování 
Pozn.: bodová škála 1 – minimální vliv, 5 – zásadní vliv 
kritérium územní dopad – 0,5 lokální; 1 nadmístní (více obcí); 1,5 regionální (krajský) 

V rámci provedené problémové analýzy je srovnán význam identifikovaných problémových 
oblastí. Hlavní prioritní oblastí, která vykazuje problémy s nejv�tším významem a vlivem na 
rozvoj území je dopravní infrastruktura, která ovliv�uje široké území a má vliv na 
ekonomický rozvoj, ale také na zabezpe�ování pot�eb a služeb pro obyvatele aglomerace. 
Vzhledem k rostoucímu po�tu sociáln� znevýhodn�ných obyvatel a dalších rizikových skupin 
jsou sociální služby dalším problémovým okruhem, do kterého by m�ly být sm��ovány 
investice. Význam ostatních problémových okruh� je znázorn�n v tabulce níže. V p�íloze A12 
je uveden podrobný seznam identifikovaných problém� �len�ných podle významu. 

Tabulka 57:  Význam témat k �ešení pro aglomeraci 

Zásadní témata k �ešení (problémové okruhy) Význam problému 

DI - Dopravní infrastruktura 3,7

S - Sociální služby 3,0

V - Vzd�lanost 2,9

T - Trh práce a zam�stnanost 2,9

Z - Zdravotní služby 2,9

TI - Technická infrastruktura 2,9

C - Cestovní ruch 2,6

ŽP - Životní prost�edí 2,5
Zdroj: PROCES – Centrum pro rozvoj obcí a region�, vlastní zpracování 
Pozn.: bodová škála - vážený pr�m�r významu problém� – pr�m�r za jednotlivé problémové okruhy 
Pozn. Nejedná se o význam prioritní oblasti pro rozvoj území, ale o úrove� stávajícího stavu problému v rámci �ešené oblasti 

Všechny tyto identifikované problémové okruhy p�edstavují zásadní témata, která by m�la 
být v dalším období �ešena, a která jsou st�žejní pro komplexní rozvoj území. �ada t�chto 
témat by m�la být �ešena integrovan�, což p�inese zna�ný synergický efekt. 

V sou�asné dob� jsou v Národním dokumentu k územní dimenzi (NDÚD) vyty�eny 
specifické cíle jednotlivých opera�ních program�. Výb�r a zam��ení t�chto specifických cíl�
OP však ne zcela odpovídá identifikovaným hlavním problémovým oblastem a problém�m 
�ešeného území, ze kterých vyplývají zásadní témata k �ešení. Pokud se zam��ení a výb�r 
specifických cíl� pro územní dimenzi nebude m�nit, nebudou moci být �ešena všechna hlavní 
témata v rámci užšího IPRÚ, mohou být však �ešena návaznými aktivitami prost�ednictvím 
individuálních projekt�. 
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E.2 Analýza pot�eb území podle cílových skupin 

Tato �ást dokumentu popisuje aktuální pot�eby �ešeného území. Cílem je posílení soudržnosti 
(koheze) aglomerace prost�ednictvím opera�ních program� EU 2014+ s integrovaným 
p�esahem mezi opera�ními programy p�i �ešení komplexních problém� a rozvoje p�íležitostí 
v území. 

Na základ� p�edchozích analýz, zejména analýzy problém�, trend� a p�edpoklad�, v rámci 
kterých byl analyzován také rozvojový potenciál regionu, jsou v následujícím textu 
identifikovány pot�eby pro socioekonomický rozvoj území z hlediska r�zných cílových 
skupin: 

Obyvatelé 
1. Zkvalit�ování služeb sociální a zdravotnické pé�e – zvyšování kapacity a dostupnosti 

sociálních a zdravotnických služeb podle aktuáln� zjišt�né pot�ebnosti. Rozvoj 
preventivních služeb a poradenství rizikovým skupinám – nezam�stnaní rodi�e, senio�i, 
zadlužené domácnosti, osoby zdravotn� znevýhodn�né, osoby ohrožené sociálním 
vylou�ením, nízkop�íjmové rodiny s d�tmi apod. 

2. Zavedení koncep�ní p�ípravy na trh práce ve spolupráci se zam�stnavateli, a to na všech 
úrovních vzd�lávání po�ínaje MŠ. Zavedení kariérového poradenství a plánování na ZŠ, 
SŠ a VŠ. 

3. Podpora a rozvoj služeb zam�stnanosti skupin ohrožených na trhu práce.  
4. Zvýšení po�tu pracovních míst s flexibilním uspo�ádáním podporujících sla	ování práce 

a rodiny. 
5. Rozší�ení nabídky obecního �i sociálního bydlení� pro nízkop�íjmové a znevýhodn�né 

skupiny obyvatel. 
6. Podpora komunitního smýšlení, spole�ensky odpov�dných aktivit, spolkového života, 

zázemí pro neziskový sektor, rozvoj svépomocných skupin a dárcovství. 
7. Koncep�ní p�ístup p�edstavitel� území/ m�st k sociální oblasti a tématu sociálního 

za�le�ování. 
8. Optimalizace kapacity základních škol v�etn� zlepšení technického stavu objekt�, 

modernizace technického vybavení, u�ebních pom�cek a zázemí školských objekt� pro 
volný �as a sportovní aktivity žák� a zajišt�ní podmínek pro vzd�lávání žák� se SVP. 

9. Zajišt�ní rovných p�íležitostí v p�ístupu ke vzd�lávání (bezbariérovost technická i zajišt�ní 
pot�eb pro žáky se SVP), nap�. formou z�izování pozic školních psycholog� a speciálních 
pedagog� na MŠ, ZŠ i SŠ, rané pé�e �i zavád�ním genderov� citlivého výchovného 
poradenství a vzd�lávání. 

10. Vytvá�ení podmínek pro multikulturní vzd�lávání, otev�ený p�ístup pro p�íslušníky 
etnických a národnostních menšin (i jako p�íprava pro potenciální zvýšení po�tu osob cizí 
národnosti v území). 
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11. Rozši�ování nabídky vzd�lávacích aktivit pro d�ti i dosp�lé (celoživotního vzd�lávání), 
rozvoj manuálních zru�ností, podpora zájmu o technické a p�írodov�dné obory, 
spolupráce se zam�stnavateli. 

12. Podpora primární prevence rizikového chování ve školách. 
13. Zkvalit�ování dopravní obslužnosti území ve�ejnou hromadnou dopravou, posilování 

bezbariérovosti ve�ejných dopravních prost�edk�. 
14. Budování a rozvoj silni�ních obchvat� v obcích s výskytem intenzivních dopravních 

proud� a vnitrom�stských okruh� kolem center. 
15. Zajišt�ní rekonstrukce silni�ní sít� za ú�elem zkvalitn�ní spojení mezi jednotlivými sídly 

(zejména �ešení dopravního propojení Liberce a Jablonce nad Nisou) a zvýšení 
bezpe�nosti dopravy. 

16. �ešení problematiky parkování v centrech m�st, v blízkosti významných cíl� i na 
sídlištích, podpora komunitního smýšlení, spole�ensky odpov�dných aktivit, spolkového 
života, zázemí pro neziskový sektor, rozvoj svépomocných skupin a dárcovství. 

17. Zvýšení po�tu budov napojených na efektivní zdroje CZT prost�ednictvím modernizované 
sít� CZT v�etn� rozvod�, nutná ur�itá decentralizace systému CZT, a to v Liberci 
i Jablonci (je zpracována ur�itá koncepce, chybí finance a v Liberci zájem vlastníka). 

18. Snížení cen tepla prost�ednictvím modernizace teplovodní rozvodné sít�. 
19. Odkanalizování okrajových �ástí m�st a napojení na �OV (v n�kterých obcích není 

prioritou). 

Návšt�vníci a turisté 
1. Zkvalitn�ní infrastruktury cestovního ruchu - rozší�ení nabídky dopl�kových služeb, 

rozvoj nových produkt� cestovního ruchu. 
2. Zvýšení dostupnosti informací o turistických atraktivitách a kulturních akcích konaných 

jak na území m�st, tak v rámci celého regionu – aktivní koordinovaná prezentace regionu. 
3. Zkvalitn�ní dopravní infrastruktury využitelné pro cestovní ruch v�etn� informa�ních 

systém�. 
4. Rozši�ování nabídky ubytovacích a stravovacích za�ízení v turistických oblastech. 
5. Rozši�ování cyklostezek, cyklotras a stezek pro p�ší turistiku – úprava terénu, informa�ní 

tabule, apod. 
6. Spolupráce aktér� v cestovním ruchu. 

Podnikatelé a ekonomické subjekty 
1. Podpora spolupráce mezi podnikateli a ve�ejným sektorem - spolupráce a pot�eba 

zvyšovat vzájemnou informovanost o možnostech a podmínkách investování a podnikání 
v regionu. 

2. Podpora p�i rozvoji p�eshrani�ní spolupráce na trhu práce. 
3. Pot�eba výstavby silni�ní sít� a její zkvalitn�ní, p�ímé napojení železni�ní dopravy na 

TEN-T. 

Příloha usnesení č. 38/2016



�



��

�

4. Výstavba a zasí
ování ploch pro podnikatelské ú�ely. 
5. Podpora vzájemné spolupráce jednotlivých vzd�lávacích za�ízení a podnikatel� za ú�elem 

zajišt�ní dostate�ného množství kvalifikovaných odborník� pro pot�eby firem v území 
a propojení vzd�lávací sféry s pot�ebami trhu práce. 

6. Podpora sociálního podnikání. 
7. Podpora tvorby flexibilních forem uspo�ádání organizace práce. 
8. Podpora rovných p�íležitostí nejen žen a muž� p�i vstupu na trh práce. 

Neziskové organizace a další instituce 

1. Zajišt�ní provázanosti služeb jednotlivých neziskových organizací, vzájemná spolupráce 
NNO nap�í� zájmovými oblastmi. 

2. Rozši�ování dota�ního schéma - grantová podpora aktivit neziskových organizací 
3. Podpora výstavby/modernizace vybraných za�ízení a služeb.  
4. Zlepšení informovanosti navzájem i navenek. 
5. Zajišt�ní stabilního a p�edvídatelného financování spole�ensky významných (nap�. 

sociálních) služeb poskytovaných NNO. 

Ve�ejná správa 

1. Kvalita ve�ejné správy, efektivnost, transparentnost, profesionalizace. 
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F.VAZBA NA STRATEGICKÉ DOKUMENTY 
P�i zpracování strategie byly využity významné strategické a koncep�ní dokumenty na 
národní i regionální úrovni. Jedním z podklad�, pot�ebných pro zpracování integrované 
strategie území, je zmapování strategií, jejichž realizace se odehrává na �ešeném území. To 
znamená p�ehled a vyhodnocení relevantních strategií, které mají na dané území dopad. Jejich 
cíle by m�ly být po zhodnocení zahrnuty strategie, aby nedocházelo k rozpor�m mezi 
existujícími rozvojovými dokumenty a realizovanými strategiemi. 

V únoru 2014 byla v rámci p�ípravných prací pro tvorbu Strategie zpracována „Rešerše 
(zmapování) existujících strategií v území ORP Liberec a ORP Jablonec nad Nisou 
pro pot�eby tvorby IPRÚ Liberec – Jablonec nad Nisou“.  

Výstupy této rešerše jsou uvedeny v následující �ásti dokumentu. 

Východiska a zp�sob �ešení 

Cílem této práce je shromáždit informace o strategických dokumentech v zájmovém území 
budoucího Integrovaného plánu rozvoje Liberec – Jablonec nad Nisou (dále také jen IPRÚ L-
J). Pro tuto fázi p�ípravy bylo území up�esn�no na celá spádová území ORP Liberec a ORP 
Jablonec nad Nisou. P�edpokladem zadání bylo zmapovat dostupné strategie a pokusit se 
posoudit jejich využitelnost pro následné zpracování integrované strategie území pro IPRÚ. 
Již p�i zadání byly o�ekávány problémy s napln�ním cíl� práce – zejména metodická 
rozdílnost, všeobecnost, neaktuálnost, neúplné územní pokrytí a n�kdy i obtížná dostupnost 
sledovaných strategických a rozvojových dokument�. 

F.1 P�ehled strategických dokument�

V rámci zmapování byly zjiš
ovány rozvojové dokumenty n�kolika typ�: 

• Krajské strategické dokumenty (všeobecné, územní i resortní) 

• Místní strategické dokumenty (m�sta, obce) 

• Nad�azené (národní) strategické dokumenty:  
� Opera�ní programy 2014 – 2020 
� Strategie regionálního rozvoje �R 2014 – 2020 
� Národní dokument k územní dimenzi 
� Evropa 2020. 

V následující �ásti dokumentu jsou v tabulkové form� shrnuty p�ehledy regionálních 
strategických dokument�, které byly využity pro zpracování IPRÚ. 
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Tabulka 58: P�ehled krajských strategických dokument�

P�ehled krajských strategických dokument�, které mají vazbu na p�ípravu IPRÚ L-J 

Název �asová 
platnost 

Aktualizace - stávající 
stav 

Využitelnost 

Strategie rozvoje Libereckého 
kraje 2006 – 2020 

2006-2020 schválena v roce 2012  ++ zásadní strategické cíle 

Program rozvoje Libereckého 
kraje 2007 – 2013 

2007-2013 schválen ++ 

Program rozvoje Libereckého 
kraje 2014 – 2020 

2014-2020 Schválen usn. �. 
359/14/ZK dne 23.9.2014 

 ++  Zásadní strategické cíle 

Strategické sm�ry rozvoje NUTS II 
Severovýchod ve vazb� na priority 
EU v období 2014+ 

2014-2020   

Problémová analýza pot�eb 
Libereckého kraje ve vazb� na nové 
plánovací období EU 2014-2020 

2014-2020 Schválena  ++   

Strategie inteligentní specializace 
(RIS3) 2014-2020 

 2014-2020  +   

Strategie udržitelného rozvoje LK 
2006-2020 

2006-2020 -   pouze �áste�n� (limity ŽP) 

Regionální inova�ní strategie 2009+ 2009+ Schválena ++ Zásadní strategické cíle 

Regionální surovinová politika 
Libereckého kraje 2003-2020 

2003-2020 Schválena, aktualizována 
2011 

++ Zásadní strategické cíle 

Zásady územního rozvoje LK 2011- vydáno krajským 
zastupitelstvem 12/2011, 
p�íprava na aktualizaci - 
schválena Zpráva 
o uplat�ování Zásad 
územního rozvoje 
Libereckého kraje 
v 2/2014 

 ++ priority územního 
plánování kraje, uspo�ádání 
území kraje, plochy a 
koridory nadmístního 
významu a požadavky 
nadmístního významu na 
koordinaci územn�
plánovací �innosti obcí 

Územn� analytické podklady LK 2013-2015 projednáno krajským 
zastupitelstvem 8/2013, 
probíhá pr�b�žná 
aktualizace a kompletní 
aktualizace bude 
dokon�ena k 6/2015 

 + stav a vývoj území, 
hodnoty území, limity 
využití území, zám�ry na 
provedení zm�n v území a 
problémy k �ešení 
v územn� plánovacích 
dokumentacích 

Plán odpadového hospodá�ství LK 2004-2014 nezapo�ato, nejd�íve 2015   �áste�n� - dosud 
nerealizované cíle a 
zám�ry 

Koncepce environmentálního 
vzd�lávání, výchovy a osv�ty 
Libereckého kraje 

2011-2020 schváleno  + �áste�n� - aktivity a 
zám�ry 

Plán rozvoje VaK LK 2004–2014 Pr�b�žné aktualizace 1x 
ro�n�

 + �áste�n� - dosud 
nerealizované cíle a 
zám�ry 

Koncepce ochrany p�írody a 
krajiny LK 

2013-2023 schváleno  + limity, aktivity 

Příloha usnesení č. 38/2016



�



��

�

Koncepce ochrany p�ed povodn�mi 
LK 

2006- nezapo�ato ?   

Integrovaný program ke zlepšení 
kvality ovzduší LK 

2012- schváleno  +   

Zásady �ízení zdravotnictví 
v Libereckém kraji v oblasti 
l�žkové pé�e v�etn� návaznosti na 
zdravotnickou záchrannou službu 
v období 2014-2020 

2014-2020 Zastupitelstvem 
Libereckého kraje 
usnesením �. 70/15/ZK ze 
dne 24.2.2015 

 - jen v p�ípad� za�azení 
priority Zdravotnictví 

Dlouhodobý zám�r vzd�lávání a 
rozvoje vzd�lávací soustavy LK 

2012-2016 schváleno  + cíle a aktivity 

Koncepce vzd�lávání žák� se 
speciáln� vzd�lávacími pot�ebami 

2013-2020 schváleno +   

Strategie rozvoje lidských zdroj�
Libereckého kraje 2014+ 

2014-2020 Schváleno 
Zastupitelstvem 
Libereckého kraje 
29.9.2015 

+  

St�edn�dobý plán rozvoje 
sociálních služeb LK (SPRSS LK) 

2014-2017 schváleno  + cíle a rozvojová opat�ení 

Ak�ní plán 2016 (provád�cí p�edpis 
SPRSS LK) 

 2016 schváleno +  

Krajský plán vyrovnávání 
p�íležitostí osob se zdravotním 
postižením 2014-2016 

2014-2016 schváleno + cíle a rozvojová opat�ení 

Analýza plán� rozvoje sociálních 
služeb 

2012-2017 schváleno  -   

Analýza sociáln� vylou�ených 
lokalit a dostupnosti sociálních 
služeb prevence v t�chto lokalitách 
v LK 

2013-2016 schváleno  +   

Návrh parametr� základní sít�
sociálních služeb v Libereckém 
kraji 2013 

2013 Schváleno +  

Územn� energetická koncepce LK 2010- nezapo�ato  + zám�ry a aktivity v území 
IPRÚ 

Regionální surovinová politika LK 2011-2020 schváleno  -   

Program rozvoje cestovního ruchu 2007-2013 nezapo�ato   nerealizované zám�ry 

Koncepce ú�inn�jší podpory 
památkové pé�e v LK 

2003- nezapo�ato   nerealizované zám�ry 

Koncepce výstavby a rozvoje 
informa�ních systém� krizového 
�ízení a integrovaného záchranného 
systému LK 

2013- schváleno ?  Jednotná úrove�
informa�ních systém�
opera�ního �ízení a 
modernizace technologií 
pro p�íjem tís�ového volání 
základních složek 
integrovaného záchranného 
systému Libereckého kraje 

Povod
ový plán LK 2004-2015 Schváleno2004, 
aktualizováno 2013 

 + spole�ná protipovod�ová 
opat�ení a ochrana 
v povodí Nisy a jejích 
p�ítok�
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Program rozvoje cyklistické 
dopravy LK 

2008-2013 v p�íprav� 2014-2020  + nerealizované zám�ry 

Analýza stavu dopravy na území 
Libereckého kraje 2015 

2015 1 x 1 rok  -   

Doprava v LK 2010 nezapo�ato  -   

Ak�ní plány snižování hluku na 
silnicích II. III. t�ídy v LK 

2008- schváleno�  + priority, zám�ry 

Ak�ní plány protihlukových 
opat�ení 2015+ 

2015 schváleno� +  

Plán dopravní obslužnosti 2012-2016 schváleno  + opat�ení na podporu VD 

Strategie bezpe�nosti silni�ního 
provozu LK 2012-2020 

2012-2020 schváleno  + kolizní a problémová místa 

Optimalizace po�adí realizace 
silni�ních obchvat� vybraných m�st 
v LK na silnicích II. a III. t�ídy 

2010-2025 schváleno    + priority, zám�ry 

Železnice v LK 2030 2014-2030 v p�íprav� ?   

Zdroj: vlastní zpracování, aktualizace 2015 
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Následující tabulka dopl�uje p�ehled místních strategií na území ORP Liberec a ORP 
Jablonec nad Nisou a shrnuje jejich základní parametry. 

Tabulka 59: P�ehled strategických dokument� obcí 

Strategické dokumenty obcí 

ZÚJ Název obce Strategický dokument �asová platnost využitelnost územní plán/po�ízení 

ORP Liberec 

530468 Dlouhý Most Zpracovává se X X Ano/ 2015 

564061
Hodkovice nad 
Mohelkou 

Ano 2013 -  3 prioritní oblasti 
Ano /po�izuje se 
nový 

564117 Chrastava Program rozvoje m�sta 2015 - 2020 dlouhodobé cíle Ano/2014 

530484 Je�manice  Ne X X Ano/2011 

564176 Kryštofovo Údolí Ne X X Ano/po�izuje se nový 

563889 Liberec 
Aktualizace strategie 
rozvoje SML 

2014 - 2020 
aktualizace, 5 
strategických cíl�

Ano/po�izuje se nový 

564231 Mníšek 
Místní program obnovy 
vesnice 

2014 - 2020 investi�ní akce Ano/2014 

546593 Nová Ves Ne X X Ano/zm�na 2010 

564281 Old�ichov v Hájích Ne X X Ano/2014 

544345 Prose� pod Ješt�dem Ne X   Ano/2009 

544477 Stráž nad Nisou Ne X X Ano/2006 

564427 Sv�tlá pod Ješt�dem Ne X X Ano/2014 

564460 Šimonovice Ne X X 
Ano /po�izuje se 
nový 

563536 Bed�ichov 
Strategický plán rozvoje 
obce 

2008 - 2015 4 priority, 5 projekt� Ano/2012 

530425 Dalešice Ne X X Ano/2012 

563510 Jablonec nad Nisou Strategický plán m�sta 
aktual.2014 - 
2020 

8 tematických oblastí 
Ano/ po�izuje se 
nový 

563595 Janov nad Nisou Program rozvoje obce 2014 - 2020 5 programových cíl�
Ano/ po�izuje se 
nový 

563633 Josef�v D�l Ne X X 
Ano/ po�izuje se 
nový 

563692 Lu�any nad Nisou Ne     
Ano/ po�izuje se 
nový 

563714 Maršovice Ne     Ano/2014 

563731 Nová Ves nad Nisou Ne 2010 -  
nám�ty a akce v 5 
oblastech 

Ano/2015 

546577 Pule�ný 
Strategický plán rozvoje 
obce 

2011 - 2020 3 priority, 11 cíl� Ano/2011 

563781 Rádlo Ne     Ano/2011 

563790
Rychnov u Jablonce nad 
Nisou 

Ne X X Ano/2009 
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F.2 Vazba na strategické dokumenty 

Ze zmapování výše uvedených p�ehled� strategických dokument� vyplývá n�kolik zásadních 
zjišt�ní, která významn� ovliv�ují jejich praktickou využitelnost pro IPRÚ: 

• Metodická rozdílnost (a tím obtížná porovnatelnost, v�etn� rozdílné terminologie). 

• Obecnost strategií (v�tšinou obsahují všeobjímající témata). 

• Chyb�jící priorizace (z dokument� nelze vy�íst d�ležitost jednotlivých cíl�, opat�ení, 
aktivit – i když mnohde je používán pojem „priorita“, neznamená však d�ležitost). 

• Chyb�jící nebo nedostate�ná lokalizace návrhových �ástí strategií (územní záb�r / 
up�esn�ní cíl�, opat�ení, atd.).   

Využitelnost �ástí dokument� – obecn�: 

• Analytické �ásti (data) – pouze pokud jsou aktuální (tj. zpracovaná v uplynulých 2-3 
letech). 

• SWOT analýzy – ano, pokud jsou sou�ástí dokument� v podob� globální SWOT 
analýzy (nikoliv jen díl�ích). 

• Analytické shrnutí (záv�ry) – ano, pokud jsou sou�ástí dokumentu (bohužel velmi 
z�ídka). 

• Strategické vize a dlouhodobé cíle – ano (v�tšinou ale stanovené velmi obecn�, bez 
indikátor� a n�kdy i bez �asových horizont�). 

• St�edn�dobé cíle, úkoly, opat�ení, priority, aktivity… - ano, pokud mají definovány 
základní atributy a nejsou formulovány pouze v obecné rovin�. 

• Konkrétní zám�ry, aktivity, projekty – omezen� ano (v�tšinou jednotlivosti bez širšího 
strategického rámce – menší obce - POV).  

  

V obecné rovin� lze konstatovat dobrou koincidenci zásadních územních dokument� – 
tzn. Strategie rozvoje Libereckého kraje a strategií statutárních m�st Liberec a Jablonec 
nad Nisou, v�etn� vazeb na územn� plánovací dokumentace (ZÚR i územní plány obou 
m�st). Koincidencí je mín�n soulad dlouhodob� definovaných strategických cíl� a to jak 
v rovin� tematické, tak i územní.  

Výsledné doporu�ení zam��ení - cíl�, které nejvíce �eší všichni v území 

P�ehled nej�ast�ji se opakujících témat (v úrovni strategických cíl�, priorit �i opat�ení) 
ve strategických dokumentech m�st a obcí v �ešeném území IPRÚ Liberec – Jablonec 
nad Nisou: 
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� Doprava (zejména dopravní infrastruktura, ale �asto také dopravní obslužnost a 
dostupnost) – �ešeno prost�ednictvím specifických cíl� 1 a 2 – Zlepšení mobility a
Navýšení podílu udržitelných forem dopravy v území.

� Využití potenciálu území (zejména p�írodního a kulturního bohatství) pro rozvoj 
cestovního ruchu �ešeno prost�ednictvím specifického cíle 8 – Využití potenciálu 
území pro rozvoj cestovního ruchu. 

� Ve�ejné služby se zam��ením zejména na zdraví a sociální oblast (jejich nabídka, 
dostupnost, kvalita) �ešeno prost�ednictvím specifického cíle 3 – Zvýšení kvality 
a dostupnosti sociálních a navazujících služeb a specifického cíle 7 – Rozvoj 
infrastruktury pro poskytování zdravotnických služeb a pé�e o zdraví. 

� Zlepšení situace na trhu práce – podpora vzniku nebo udržení pracovních míst, 
flexibilizace trhu práce – �ešeno prost�ednictvím specifického cíle 4 – 
Zam�stnanost pro podporu sociální soudržnosti.

� Rozvoj lidských zdroj� (vzd�lávání, školství, kvalitní podmínky pro život) – 
�ešeno prost�ednictvím specifického cíle 5 – Optimalizace infrastruktury pro 
vzd�lávání a specifického cíle 6 – Neinvesti�ní podpora celoživotního 
vzd�lávání.

� Pé�e o ve�ejný prostor a životní prost�edí – �ešeno prost�ednictvím specifických 
cíl� 9, 10 – Zvýšení spolehlivosti technické infrastruktury a zlepšování kvality 
ovzduší, Minimalizace ekologických rizik a pé�e o p�írodní prost�edí. 

� Rozvoj ob�anské spole�nosti, spolupráce ve�ejného, neziskového a 
podnikatelského sektoru – �ešeno prost�ednictvím specifického cíle 11 – Efektivní 
správa území. 
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G. Doporu�ení pro nastavení opat�ení IPRÚ 
Na základ� zjišt�ní ze socioekonomické analýzy, SWOT analýzy, analýzy pot�eb a 
dokument� byly identifikovány hlavní problémy, které tvo�í bariéru rozvoje území a jejich 
�ešení má zárove� synergický ú�inek pro zlepšení stavu v �ešeném území. Následn� byly 
jednotlivé problémy za�azeny do problémových oblastí a vyhodnoceny podle kritérií 
udržitelného rozvoje a územního dopadu. Pro ú�ely vymezení vhodných témat za�azených do 
užšího IPRÚ byla provedena filtrace, kdy hlavním kritériem bylo zam��ení specifických cíl�
OP ur�ených pro územní dimenzi - tzn., jsou doporu�eny ty tematické okruhy, na které lze 
�erpat finan�ní prost�edky (dotace) z opera�ních program� definovaných v NDÚD – Opera�ní 
program Doprava, Integrovaný regionální opera�ní program a Opera�ní program 
Zam�stnanost.  

Obrázek 19: Schéma - postup p�i tvorb� doporu�ení zam��ení témat pro �ešení v rámci IPRÚ 

  

Všechna tato zásadní prioritní témata a v nich identifikované problémy je nutné 
v následujícím období aktivn� �ešit. V rámci IPRÚ však bude možné �erpat dotace pouze 
na ty problémy, které jsou v souladu se specifickými cíli opera�ních program� definovaných 

Socioekonomická analýza 
SWOT analýza 
Analýza pot�eb 

Analýza dokument�

Identifikace problém� a pot�eb 

Definování zásadních témat 
k �ešení - dle významu (expertní 

hodnocení dle kritérií)

Filtr témat na základ� zam��ení specifických cíl� OP 
ur�ených pro územní dimenzi 

Doporu�ená financovatelná 
témata pro �ešení v rámci IPRÚ 

Návazná témata pro �ešení 
v rámci IPRÚ 
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v Národním dokumentu k územní dimenzi, p�ípadn� ve vazb� na tematické cíle strategie 
Evropa 2020.  

Ke každému tématu je uveden p�ehled identifikovaných problém� a pot�eb, dále 
argumenta�ní zd�vodn�ní výb�ru tématu v návaznosti na sou�asný stav a pot�eby v území. Ke 
každému tématu byly doporu�eny specifické cíle OP vhodné k financování projektových 
aktivit, dopln�né o vazbu na tematické cíle strategie Evropa 2020.  

DOPRAVA

Identifikované problémy Pot�eba 

� Nedostate�ná kapacita silnic I. a II. t�íd a 
zhoršující se technický stav 

� Zlepšování kvality technického stavu dopravní 
infrastruktury 

� Rekonstrukce silni�ních úsek� nižších t�íd 

� Vysoká intenzita dopravy na hlavních 
silni�ních tazích 

� Výstavba obchvat� a p�eložek silnic na 
vybraných úsecích  

� Zklid�ování dopravy v centrech obcí 

� Chyb�jící p�estupní terminály, nedostate�ná 
kapacita MHD,  technicky nevyhovující TT 
Lbc – Jbc, málo rozvinutá sí
 TT v Liberci  

� Zlepšení dopravního spojení mezi m�sty 
Liberec a Jablonec nad Nisou 

� Modernizace tramvajových tratí  

� Výstavba nových tramvajových tratí 

� Modernizace a nákup nových voz� MHD 

� Zavád�ní nízkopodlažních voz� MHD 

� Absence železni�ního napojení na 
vysokorychlostní železni�ní trat� a 
nedostate�ná elektrifikace železni�ních tratí  

� Využití napojení na n�meckou železni�ní sí
, 
trasování a realizace rychlého železni�ního 
spojení  

� Nedostatek parkovacích míst ve m�stech 
Liberec a Jablonec nad Nisou 

� �ešení problematiky parkování v centrech m�st 
a v blízkosti významných a turistických 
atraktivit 

� Regulace parkování v centru  

� Výstavba p�estupních terminál� v�etn�
doprovodných služeb a systému P+R 

� Bezpe�nost dopravy � Modernizace integrovaného dopravního 
systému se zavád�ním moderních informa�ních 
a naviga�ních systém�  

� Budování bezbariérových zastávek a chodník�

� Nedostate�ná a územn� nepropojená sí

cyklostezek a cyklotras  

� Budování a propojování cyklistické sít�
(cyklotrasy, cyklopruhy, apod.) 

Zd�vodn�ní 
Doprava má siln� integrující charakter a vzhledem ke koncentraci zdravotnické, sociální, 
školní infrastruktury a dalších služeb do obou m�st má doprava velký význam pro dostupnost 
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t�chto služeb z okolních sídel. Tlak na zkvalit�ování dopravní sít� a zvyšování kapacity 
vyvolává pokra�ující trend suburbanizace. Zárove� je v dalším období d�ležité modernizovat 
ve�ejnou hromadnou dopravu (s ohledem na zvýšení po�tu bezbariérových spoj�) a stávající 
tramvajovou sí
, která je významným prvkem MHD ve m�stech (i ve spojení mezi m�sty 
Liberec a Jablonec n. Nisou), a zlepšit dostupnost území vymezené aglomerace, �ímž se 
zlepší i její dopravní obslužnost. 

Vazba na 
opera�ní 
program  

IROP - SC 1.1 – Zvýšení regionální mobility prost�ednictvím modernizace a rozvoj sítí 
regionální silni�ní infrastruktury navazující na sí
 TEN-T 

IROP – SC 1.2 – Zvýšení podílu udržitelných forem dopravy 

OPD – SC 1.4 - Vytvo�ení podmínek pro zvýšení využívání ve�ejné hromadné dopravy ve 
m�stech v elektrické trakci 

OPD – SC 1.5 - Zlepšení �ízení dopravního provozu a zvyšování bezpe�nosti dopravního 
provozu ve m�stech 

Vazba na 
tematické cíle 

strategie 
Evropa 2020

TC7 - Podpora udržitelné dopravy a odstra�ování p�ekážek v klí�ových sí
ových 
infrastrukturách 

TC8 - Podpora zam�stnanosti a podpora mobility pracovních sil 

VZD�LANOST�

Identifikované problémy Pot�eba 

� Podpr�m�rná úrove� vzd�lání obyvatel v rámci 
�R 

� Zvýšení dostupnosti vzd�lávání pro široké 
spektrum obyvatel  

� Motivace obyvatel k ú�asti na vzd�lávání 

� Zavedení opat�ení po umožn�ní rovného 
p�ístupu ke vzd�lávání  

� �ešení p�ístupu ke vzd�lávání v sociáln�
vylou�ených lokalitách

� Nedostate�ná kapacita základních škol v Liberci � Navýšení kapacit základních škol 

� Nedostate�né vybavení a technický stav škol � Zlepšení technického vybavení a technického 
stavu škol 

� Neexistence koncepce vzd�lávání � Zpracování ak�ního plánu vzd�lávání 

Zd�vodn�ní 

Oblast vzd�lanosti má úzkou vazbu na trh práce s výrazným synergickým ú�inkem. 
Identifikované problémy v oblasti vzd�lanosti obyvatel regionu mají významný vliv nejen na 
zam�stnanost, ale také na celkový ekonomický rozvoj území a sociální soudržnost obyvatel. 
Velkým sociálním i ekonomickým rizikem je vysoký podíl dlouhodob� nezam�stnaných, kdy 
u t�chto osob dochází k postupné ztrát� pracovních návyk�, demotivaci a je složité tyto 
osoby po dlouhé dob� bez práce za�adit do pracovního procesu. Mezi dlouhodob�
nezam�stnané pat�í zejména osoby ohrožené sociálním vylou�ením a osoby pe�ující. 
Sociálním hendikepem t�chto osob je navíc výrazn� snížená možnost uplatn�ní na trhu práce. 
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D�ležitá bude provázanost vzd�lávacích aktivit s trhem práce se zam��ením na posilování 
inkluzivního vzd�lávání a uplatnitelnost znevýhodn�ných osob na trhu práce. Zárove� je 
v území pot�eba provázat vzd�lávací systém s pot�ebami trhu práce, zejména v technických 
oborech a podnikatelské �innosti a podpo�it služby zam�stnanosti skupin ohrožených na trhu 
práce. 
Podstatná p�ekážka v aktivizaci ekonomicky neaktivních obyvatel je neexistence flexibilního 
pracovního uspo�ádání a podp�rných opat�ení sla	ování pracovních a soukromých rolí - 
opat�ení  umož�ující vstup na trh práce (za�ízení pé�e o d�ti, dostupná respitní pé�e, co-
workingová pracovišt�, zm�na personálních politik zam�stnavatel� aj.).  Trend stárnutí 
populace se dlouhodob� dynamizuje i v tomto regionu. Nutností je u zam�stnavatel�
vytvá�ení ekonomicky p�ijatelných nástroj� personální politiky, které povedou ke 
zhodnocování zam�stnanecké skupiny lidí nad 50 let v�ku.

Vazba na 
opera�ní 
program  

IROP – SC 2.4 Zvýšení kvality a dostupnost infrastruktury pro vzd�lávání a další vzd�lávání 

OP Z – SC. 1.1 Zvýšit míru zam�stnanosti podpo�ených osob 

OP Z – SC 2.1 Zvýšit uplatnitelnost osob ohrožených nebo sociáln� vylou�ených ve 
spole�nosti a na trhu práce  

OPPIK – SC 2.4 Zkvalitnit infrastrukturu pro rozvoj lidských zdroj� v podnikatelském 
sektoru s d�razem na technické odborné vzd�lávání 

 OP VVV – PO 3, IP 1, SC 1 - Vzd�lávání k sociální integraci d�tí a žák�
OP VVV – PO 3, IP 2, SC 1 - Zvýšení kvality p�edškolního vzd�lávání v�etn� usnadn�ní 
p�echodu d�tí na ZŠ 
OP VVV – PO 3, IP 2, SC 2 - Zlepšení kvality vzd�lávání a výsledk� žák� v klí�ových 
kompetencích 
OP VVV – PO 3, IP 2, SC 3 - Rozvoj systému strategického �ízení a hodnocení kvality ve 
vzd�lávání (tento specifický cíl není dosud v územní dimenzi) 
OP VVV – PO 3, IP 2, SC 5 - Zvyšování kvality vzd�lávání a odborné p�ípravy v�etn�
posílení jejich relevance pro trh práce 

Vazba na 
tematické cíle 

strategie 
Evropa 2020

TC3 - Zvýšení konkurenceschopnosti MSP 

TC8 - Podpora zam�stnanosti a podpora mobility pracovních sil 

TC10 - Investice do vzd�lávání, dovedností a celoživotního u�ení 

ZDRAVOTNÍ SLUŽBY 

Identifikované problémy Pot�eba 

� Horší dostupnost zdravotnických služeb ve 
vzdálen�jších obcích 

� Dostupné zdravotní služby ve všech obcích 
zájmového území 

� Nedostate�né stavebn� technické a p�ístrojové 
vybavení nemocnic i s ohledem na bezbariérovost 

� Zlepšení technického stavu nemocnic a 
po�ízení nového vybavení nemocnic  

� Hledání vhodných zdroj� na rozvoj nemocnic 

SOCIÁLNÍ SLUŽBY 

Identifikované problémy Pot�eba 
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� Absence n�kterých sociálních služeb pro sociáln�
znevýhodn�né a vylou�ené obyvatele, �i jejich 
nedostate�ná kapacita (terénní, ambulantní i 
pobytové, nap�. krizová pomoc, azyl pro matky s 
d�tmi, denní stacioná�e, odleh�ovací služby) 

� Podpora a rozvoj chyb�jících sociálních 
služeb, zvýšení kapacity stávajících služeb  

� Podpora informa�ních a poradenských služeb 

� Nar�stání sociálního vylou�ení u t�ch skupin 
obyvatel, jejichž problémy se vymykají 
sou�asnému nastavení systému sociálních služeb 

� Provázání formálních i neformálních systém�
pomoci z r�zných obor� a propojení s 
p�irozenými sociálními vazbami uvnit�
spole�nosti 

� Nevyhovující technický stav zázemí pro 
poskytování sociálních služeb a sociálního 
bydlení 

� Zlepšení technického stavu zázemí 
poskytovatel� sociálních služeb, z�izování 
sociálních byt�

Zd�vodn�ní 

Vzájemná synergie mezi zdravotními a sociálními službami vychází z aktuálního stavu 
populace v regionu, kdy dochází ke zvyšování po�tu osob v rizikových skupinách – 
sociálních i zdravotních a zárove� k nedostate�nému pokrytí jejich pot�eb. Cílovou skupinou 
jsou osoby ohrožené sociálním vylou�ením, rodina, d�ti a mládež (zejména nízkop�íjmové 
rodiny), osoby pe�ující, uživatelé drog a osoby ohrožené závislostmi, senio�i, zdravotn�
znevýhodn�ní, osoby s chronickou duševní poruchou a dlouhodobým duševním 
onemocn�ním, cizinci, národnostní menšiny. Sociálním hendikepem �ady z t�chto osob je 
navíc výrazn� snížená možnost uplatn�ní na trhu práce. Kombinace ekonomické neaktivity a 
finan�ní nákladnosti pé�e p�edstavuje pro tyto skupiny riziko upadání do chudoby. 
Propojenost sociálních služeb se zdravotními je vhodná také vzhledem k požadavku a priorit�
Evropské komise, která chce podporovat zdravotnictví pouze za p�edpokladu, že podpo�ené 
aktivity budou mít pozitivní vliv na sociální oblast a sociální za�le�ování. 

Vazba na 
opera�ní 
program 

IROP - SC 2.1: Zvýšení kvality a dostupnosti služeb vedoucí k sociální inkluzi  

IROP – SC 2.3 Rozvoj infrastruktury pro poskytování zdravotnických služeb a pé�e o zdraví 

Vazba na 
tematické cíle 

strategie 
Evropa 2020 

TC 1 Posílení výzkumu, technologického rozvoje a inovací  
TC 9 Podpora sociálního za�le�ování a boj proti chudob� a diskriminaci 
TC 10 Investice do vzd�lávání, odborné p�ípravy a odborného výcviku k získávání 
dovedností a do celoživotního u�ení 
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TRH PRÁCE A ZAM�STNANOST

Identifikované problémy Pot�eba 

� Disparity na trhu práce – nízký po�et 
volných pracovních míst vs. vysoký po�et 
uchaze�� o zam�stnání 

� Podpora zam�stnanosti osob z v�kových skupin 
znevýhodn�ných na trhu práce a žen  

� Podpora rozvoje podnikatelských aktivit a 
samozam�stnávání  

� Snižování disparit na trhu práce – tvorba nových 
pracovních míst, zvyšování uplatnitelnosti 
nezam�stnaných na trhu práce  

� Podpora vzd�lávacích aktivit v oblastech s nabídkou 
volných pracovních míst 

� Vysoký podíl dlouhodob� nezam�stnaných � Podpora vzd�lávání nízkokvalifikovaných skupin 
obyvatelstva  

� Rozvoj služeb zam�stnanosti pro osoby sociáln�
vylou�ené a ohrožené sociálním vylou�ením 

� Kolísající míra nezam�stnanosti, 
nestabilita trhu práce 

� Uplat�ování opat�ení aktivní politiky zam�stnanosti 
(podpora tvorby nových pracovních míst, zvyšování 
kvality pracovní síly) 

� Slad�ní vzd�lávacích pot�eb s trhem práce 

� Podpora poradenských a dalších služeb v oblasti 
zam�stnanosti pro osoby sociáln� vylou�ené 

� Podpora služeb zam�stnanosti, spolupráce s ú�ady 
práce  

� Vyšší uplatn�ní flexibilních forem zam�stnávání pro 
pohrožené skupiny na trhu práce, zavedení nových 
forem zam�stnávání 

Zd�vodn�ní 

Sociální soudržnost a to, nebýt sociáln� vylou�ený, znamená mít kde bydlet, kde se 
vzd�lávat, mít dostupné služby sociální a zdravotní (tedy dostat se k nim - dostupná doprava), 
mít možnost být zam�stnán a mít tedy dostate�ný p�íjem. 
Kvalifikace uchaze�� a zájemc� o zam�stnání neodpovídá požadavk�m na trhu práce. Není 
dostate�n� rozvinutý systém flexibilních forem práce v�. �áste�ných úvazk�. Nejsou 
využívány všechny možnosti APZ. 
Služby zam�stnanosti jsou nedostate�n� provázány se sociálními službami, se zdravotními 
službami i návaznými službami, které podporují sociální za�le�ování. Funk�ní a finan�ní 
gramotnost osob sociáln� vylou�ených nebo soc. vylou�ením ohrožených je na nízké úrovni. 
P�etrvává diskriminace osob sociáln� vylou�ených v zam�stnávání ve všech sektorech trhu 
práce. Ne vždy je v�as reagováno na aktuální pot�eby pomocí sociální služby, je nedostate�ná 
podpora osob pe�ujících o osobu blízkou. Obce neznají své role, role nejsou jasn� vymezeny 
práv� v problematice sociálního za�le�ování v��i dalším aktér�m. Obce nestaví sociální 
bydlení v dostate�ném po�tu a nemají zkušenosti se sociálním podnikáním. Málo využívají 
možnost vytvá�et pracovní místa pro osoby, které t�žko shán�jí práci (VPP), které by získaly 
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pracovní návyky. 

Vazba na 
opera�ní 
program  

IROP - SC  2.1 Zvýšení kvality a dostupnosti služeb vedoucí k sociální inkluzi 
OP VVV  PO3  Rovný p�ístup ke kvalitnímu p�edškolnímu, primárnímu a sekundárnímu 
vzd�lávání 
IP 3.1 SC 1; SC 2 ; SC 3 
IP 3.2 SC 1 
IP 3.3 SC 1 

Vazba na 
tematické cíle 

strategie 
Evropa 2020 

TC 8 Podpora udržitelné a kvalitní zam�stnanosti a mobility pracovních sil 
TC 9 Podpora sociálního za�le�ování, boj proti chudob� a jakékoli diskriminaci 
TC 11 Posilování institucionálních kapacit ve�ejných orgán� a zú�astn�ných stran a efektivní 
práce orgán� ve�ejné správy 

TECHNICKÁ INFRASTRUKTURA�

Identifikované problémy  Pot�eba 

� Nedostate�né �ešení odkanalizování obcí a 
okrajových �ástí m�st – kapacita, technický 
stav, �OV 

� Budování �OV a kanalizace u všech druh�
sídelních útvar�  

� Zastaralost a špatný technický stav centrálního 
zdroje tepla (CZT) v�etn� teplovodní rozvodné 
sít� (p�edimenzovanost) 

� Modernizace a dostavba chyb�jící 
infrastruktury, zejména kanalizace a 
teplárenství 

� Vysoký podíl využití pevných paliv pro 
vytáp�ní  

� Využití potenciálních zdroj� biomasy, št�pky a 
dalších alternativních zdroj� energie  

� Plošná regulace pevných paliv, náhrada plynem 
a dalšími eko. zp�soby vytáp�ní pomocí 
politiky �R 

�
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ŽIVOTNÍ PROST�EDÍ 

Identifikované problémy  Pot�eba 

� Zne�išt�né ovzduší, zejména v blízkosti 
dopravních tepen a pr�myslových areál�

� Odstra�ování zdroj� zne�išt�ného ovzduší 

� Hluková zát�ž – podél dopravních tepen � Realizace opat�ení ke snížení hlukové zát�že 

� Zábor volných ploch obchodními centry � Zlepšení územního plánování 

Zd�vodn�ní 

Jedním z hlavních cíl� EU pro období 2014+ je snižování ekologické zranitelnosti území. 
Rozvoj a modernizace technické infrastruktury je v �ešeném území, které je charakteristické 
mnoha oblastmi a objekty ochrany p�írody a má kvalitní zásoby podzemních vod, d�ležitým 
aspektem napln�ní tohoto cíle, udržení stability území a zvyšování kvality života místních 
obyvatel. Problémy v této oblasti jsou rozt�íšt�né na celém území vymezené aglomerace 
s koncentrací problém� ve m�stech Liberec a Jablonec n. Nisou. Tyto problémy v území je 
nutné �ešit koncep�n� a integrovan�, nebo
 jakékoliv zlepšení/zhoršení podmínek v jedné 
lokalit� (sídle) bude mít velký vliv na rozsáhlé území.

Vazba na 
opera�ní 
program  

OPPIK – SC 3.5 Zvýšit využití a zavád�ní kombinované výroby elekt�iny a tepla a 
modernizovat soustavy zásobování teplem 

OP ŽP – SC 1.1 Snížit množství vypoušt�ného zne�išt�ní do povrchových i podzemních vod 
ze zdroj� a zajistit dodávky pitné vody v odpovídající jakosti a množství 

OP ŽP – SC 1.2 Snížit vnos zne�iš
ujících látek z pr�myslu a zem�d�lství do povrchových a 
podzemních vod 

OP ŽP – SC 2.1 Snížit emise z lokálního vytáp�ní domácností podílející se na expozici 
obyvatelstva nadlimitním koncentracím zne�iš
ujících látek 

OP ŽP – SC 2.2 Snížit emise stacionárních a mobilních zdroj� podílejících se na expozici 
obyvatelstva, ekosystém� a vegetace nadlimitním koncentracím zne�iš
ujících látek 

OP ŽP – SC 4.4 Zlepšit kvalitu prost�edí v sídlech 

Vazba na 
tematické cíle 

strategie 
Evropa 2020

TC2 - Zlepšení p�ístupu, využití a kvality ICT technologií 

TC4 - Podpora p�echodu na nízkouhlíkové hospodá�ství ve všech odv�tvích 

TC6 - Ochrana životního prost�edí a podpora ú�inného využívání zdroj�

TC7 - Podpora udržitelné dopravy a odstra�ování p�ekážek v klí�ových sí
ových 
infrastrukturách 
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CESTOVNÍ RUCH 

Identifikované problémy Pot�eba 

� Pokles po�tu návšt�vník� v ubytovacích 
za�ízeních 

� Podpora služeb cestovního ruchu 

� Nekoncep�ní p�ístup p�i propagaci území � Zpracování koncepce cestovního ruchu 

� Nedostatek dopl�kových služeb CR � Podpora dopl�kových služeb cestovního ruchu 
na území IPRÚ 

� Nedostate�ná pé�e o památky a infrastrukturu 
pro CR i s ohledem na bezbariérovost 

� Zlepšení a podpora pé�e o infrastrukturu pro 
CR  

� Podpora investic do rozvoje cestovního ruchu – 
obnova památek na území IPRÚ 

Zd�vodn�ní 

D�vodem podpory této oblasti je velký potenciál v rozvoji cestovního ruchu jako jednoho 
z možných pilí�� ekonomického rozvoje regionu. V oblasti se nachází mnoho turistických 
atraktivit – p�írodních, kulturních, sportovních, apod. Pro nastartování rozvoje turismu je 
nutné aktivizovat místní aktéry v území za ú�elem rozvoje infrastruktury CR a usilovat 
o posílení ochrany a rozvoje místního i regionálního kulturního a p�írodního d�dictví 
vhodnými investicemi do údržby a rekonstrukcí památek a atraktivit a jejich bezbariérovost a 
p�ípravou nových produkt� cestovního ruchu. 

Vazba na 
opera�ní 
program  

IROP – SC 3.1 Zefektivn�ní prezentace, posílení ochrany a rozvoje kulturního a p�írodního 
d�dictví 

Pozn.: o alokaci z IROP 3.1 v rámci IPRÚ nebylo zažádáno z d�vodu velmi omezeného 
okruhu oprávn�ných žadatel�, p�evážná v�tšina památek v nep�íznivém stavu v území do 
tohoto okruhu nespadá. 

Vazba na 
tematické cíle 

strategie 
Evropa 2020 

Velmi slabá vazba: 

TC 4 Podpora p�echodu na nízkouhlíkové hospodá�ství ve všech odv�tvích 

TC 6 Zachování a ochrana životního prost�edí a podpora ú�inného využívání zdroj�
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VE�EJNÁ SPRÁVA 

Identifikované problémy Pot�eba 

� Kvalita ve�ejné správy, neefektivnost, 
transparentnost 

� Zefektivn�ování �inností 

� Zavád�ní moderních systému a zp�sobu �ízení 
ve�ejné správy 

� Nedostate�né zapojení ve�ejnosti do plánovacích 
a strategických proces�

� Zajišt�ní provázanosti, informovanosti a 
vzájemná spolupráce  

� Efektivn�jší plánování rozvoje území 

Zd�vodn�ní 

Na ve�ejnou správu je v posledních letech vyvíjen velký tlak na zefektiv�ování �inností. 
Zárove� dochází ke snižování ve�ejných rozpo�t�, což m�že mít negativní vliv na 
zabezpe�ování základních služeb pro obyvatelstvo v regionu. P�edpokladem pro úsp�šné 
�ešení této situace je posilování vzájemné meziobecní i meziregionální spolupráce. Vzhledem 
k nar�stajícímu sociáln�-ekonomickému tlaku ve spole�nosti bude také docházet k nár�stu 
sociáln�-patologických jev� a rizik. Stejn� musí být �ešena situace p�i �ešení neo�ekávaných 
nebo krizových situacích – povodn�, požáry, chemické havárie, apod. 

Vazba na 
opera�ní 
program  

IROP – SC 3.2, SC 3.3 

Vazba na 
tematické cíle 

strategie 
Evropa 2020 

TC 11 Posilování institucionální kapacity ve�ejných orgán� a zú�astn�ných stran a p�ispívání 
k ú�inné ve�ejné správ�. 
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Vzájemné vazby mezi identifikovanými problémy 

V rámci identifikovaných problémových oblastí jsou nejsiln�jší vzájemné vazby mezi 
oblastmi Vzd�lanost - Trh práce a zam�stnanost, Dopravní infrastruktura - Cestovní ruch 
a dopravní infrastruktura - Životní prost�edí. Intenzita vazeb mezi všemi identifikovanými 
problémovými oblastmi je uvedena v koinciden�ní matici, viz tabulka níže. 

Tabulka 60: Koinciden�ní matice – vazba mezi identifikovanými problémovými oblastmi 
Koinciden�ní matice - vazba 

mezi identifikovanými 
problémy (XXX - velmi silná 

/ XX - silná / X - st�ední / 
bez vyzna�ení - slabá nebo 

žádná) V
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t
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rh

 p
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Vzd�lanost --- XXX XX XX X X 

Trh práce a zam�stnanost XXX --- XX X XX XX 

Cestovní ruch XX --- XXX XX XX 

Zdravotní služby XX X --- XX XX X

Sociální služby XX XX XX --- X 

Dopravní infrastruktura X XX XXX XX X --- X XXX 

Technická infrastruktura X XX X --- XX

Životní prost�edí XX X XXX XX --- 

Ve�ejná správa X X X X --- 

Zdroj: PROCES – Centrum pro rozvoj obcí a region�, vlastní zpracování 

Strom problém�

Na základ� zjišt�ní ze socioekonomické analýzy, SWOT analýzy, analýzy pot�eb a 
dokument� byl vytvo�en seznam klí�ových problém�, kterými se území vyzna�uje. Následn�
byly mezi jednotlivými problémy posuzovány vzájemné vztahy, a  došlo ke kvantitativnímu 
vyhodnocení problém�. Výstupem je grafické znázorn�ní klí�ových problém� v jednotlivých 
tematických oblastech. Ke každé oblasti jsou uvedeny hlavní p�í�iny vzniku jednotlivých 
problém�, které vychází z trend� a p�edpoklad� socioekonomické analýzy, následn� jsou 
popsány klí�ové problémy a specifikovány následky, které jsou p�ekážkou k napl�ování 
strategických cíl�.  

Tyto p�ekážky vedou k tomu, že území se potýká s bariérami pro ekonomický r�st a pro 
posilování územní soudržnosti, která je jednou z priorit územní dimenze evropských 
strukturálních a investi�ních fond� a také prioritou globálního cíle strategie IPRÚ.  
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Obrázek 20: Strom problém�
Zdroj: Vlastní zpracování 
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H.  NÁVRHOVÁ �ÁST STRATEGIE 
P�i zpracování návrhové �ásti byla velká pozornost v�nována kompatibilit� návrhu 
s existujícími (i p�ipravovanými) strategickými dokumenty, které se p�ímo týkají �ešeného 
území. P�edevším se jedná o Strategii a Program rozvoje Libereckého kraje, strategie rozvoje 
obou statutárních m�st a rozvojové dokumenty dalších m�st a obcí z vymezeného území 
IPRÚ. 

Struktura návrhové �ásti odpovídá doporu�ené metodice pro zpracování integrovaných 
strategií území pro období 2014-2020 i obecné metodice pro p�ípravu ve�ejných strategií. Jak 
je patrné i z následujícího schématu, dlouhodobý �asový horizont návrhu (tzn. vize rozvoje 
území a dlouhodobý strategický cíl) je formulován s ohledem na celkové pot�eby �ešeného 
území, bez zúžení na vybraná prioritní témata. To je promítnuto do st�edn�dobého 
návrhového horizontu, který je rozpracován v podob� specifických (díl�ích) cíl� a 
konkrétních opat�ení.  

Integrované �ešení problém� území 

Problémy v identifikovaných oblastech p�inášejí bariéru rozvoje v celém území. Pouhou 
realizací samostatných individuálních projekt� a aktivit bez vzájemných vazeb nebude 
dosaženo požadovaného ú�inku p�i �ešení identifikovaných problém�. Je proto nutné v rámci 
IPRÚ tyto intervence sjednotit tak, aby mohly být spolu koordinovány a jejich výsledný efekt 
byl co nejv�tší. Práv� proto je nutná intervence z více OP, které jsou k sob� v mnoha 
oblastech komplementární. P�ínosem integrovaného p�ístupu je, že zapojené subjekty mají 
možnost využít více zdroj� k �ešení jednoho problému a budou tak schopny dosáhnout 
znásobeného efektu. Integrovanost lze spat�ovat v n�kolika rovinách: 

- Územní integrovanost, kdy budou realizovány intervence v geograficky 
a ekonomicky spojeném území aglomerace Liberec – Jablonec nad Nisou 

- V�cná integrovanost – vzájemná provázanost projekt� aktér� v území za ú�elem 
dosažení globálního cíle s využitím synergických efekt� vyplývajících ze vzájemného 
p�sobení výstup� projekt�

- Finan�ní integrovanost – propojení finan�ních zdroj� z r�zných opera�ních 
program� nebo z r�zných specifických cíl� jednoho opera�ního programu 

- Organiza�ní integrovanost – spole�ný koordinovaný postup klí�ových aktér�
v území založený na partnerském principu 

- Komplementarita tvrdých a m�kkých opat�ení se zajišt�ním synergií, které p�inášejí 
znásobení ú�ink� provád�ných opat�ení (oproti izolovaným �ešením) a zajiš
ují tak p�i 
správném strategickém plánování efektivitu a udržitelnost investic v území. 
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Obrázek 21: Strom cíl�
Zdroj: Vlastní zpracování 
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správy území založené na otev�enosti a partnerství. 

STRATEGICKÝ CÍL A 

Udržitelná mobilita

STRATEGICKÝ CÍL B 

Sociální soudržnost 
a pé�e o zdraví

STRATEGICKÝ CÍL D 

Zdravé ŽP a ochrana 
p�írodního potenciálu

STRATEGICKÝ CÍL E 

Kvalitní správa území 
a �ízení jeho rozvoje  

STRATEGICKÝ CÍL C 

Konkurenceschopná 
ekonomika
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H.1 Dlouhodobá vize

Liberecko – jablonecká aglomerace je oblastí s vysokou kvalitou života, 
založenou na praktickém uplat�ování princip� trvale udržitelného rozvoje, 
s p�edním postavením nejen v �eském, ale i evropském kontextu.  

Je vnímána jako živé, zdravé, dynamické a silné centrum Euroregionu Nisa.  

Ekonomický rozvoj je založen na kvalitním systému vzd�lávání, rozvoji v�dy, 
výzkumu a inovací, cestovním ruchu a pr�myslu a službách s vysokou p�idanou 
hodnotou. �ešení problém� sociální soudržnosti, ve�ejné správy a životního 
prost�edí je vzorem pro jiné regiony.  

H.2 Globální cíl 

Zajistit dynamický a vyvážený rozvoj území s ohledem na místní potenciál, 
tradice, socioekonomické a p�írodní podmínky prost�ednictvím efektivní správy 
území založené na otev�enosti a partnerství. 
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H.3 Strategické cíle

Cíl A – Udržitelná mobilita 

Popis cíle: 
Hlavním cílem je vytvo�it p�edpoklady pro dlouhodobé zvyšování podílu trvale udržitelných 
forem dopravy, zejména s ohledem na snižování podílu i objemu využívaných energií 
z neobnovitelných zdroj�. Klí�ovými oblastmi jsou rozvoj a zvyšování efektivity, výkonu 
a podílu ve�ejné hromadné dopravy a zlepšení podmínek pro p�ší a cyklodopravu. Dalšími 
klí�ovými aspekty jsou snižování vedlejších negativních vliv� dopravy, zejména v oblasti 
záboru ve�ejného prostoru, hluku, emisí a dopravních nehod. Investice do technické 
infrastruktury musí odrážet primárn� výše uvedené aspekty.  

Cíl B - Sociální soudržnost 

Popis cíle: 
Hlavním cílem je vytvo�ení podmínek pro kvalitní život a maximální využití osobního 
potenciálu všech obyvatel území. Jedná se zejména o zavád�ní moderních a efektivních forem 
vzd�lávání pro profesní i osobnostní rozvoj, zlepšování zdravotního stavu obyvatel a dopln�ní 
chyb�jících �i kapacitn� nedosta�ujících sociálních služeb. Jako d�ležité faktory ovliv�ující 
sociální soudržnost vnímáme zajišt�ní kvalitního a dostupného bydlení, nízkou míru 
kriminality a v neposlední �ad� využívání program� aktivní politiky zam�stnanosti, 
moderních forem zam�stnávání, rozvoje systému ve�ejných prací, sociálního podnikání 
a dobrovolnických program� za ú�elem eliminace sociálního vylou�ení ohrožených skupin 
obyvatel.  

Cíl C - Konkurenceschopná ekonomika 

Popis cíle: 
Hlavním cílem je posílit ekonomickou výkonnost a konkurenceschopnost území v evropském 
m��ítku. Jako klí�ové oblasti rozvoje jsou vnímány v�da, výzkum a inovace, pr�mysl a služby 
s vysokou p�idanou hodnotou a cestovní ruch. U všech výše uvedených oblastí budou aktivn�
podporovány zejména podnikatelské aktivity respektující, p�ípadn� aktivn� prosazující 
principy trvale udržitelného rozvoje. Jako další hlavní p�edpoklad úsp�šného ekonomického 
rozvoje bude podporován komplexní rozvoj nevyužitého potenciálu obyvatel území, jak 
s ohledem na profesní, tak i osobnostní rozvoj. Díl�ím dlouhodobým cílem je postupn� zvýšit 
energetickou sob�sta�nost území. 
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Cíl D - Zdravé životní prost�edí a ochrana p�írodního potenciálu 

Popis cíle: 
Hlavním cílem je dosažení optimálního stavu životního prost�edí a maximálního využití 
p�írodního potenciálu území. V oblasti životního prost�edí jde zejména o minimalizaci vzniku 
nevyužitelného odpadu, zajišt�ní vysoké kvality ovzduší, podzemních i povrchových vod, 
snižování hlukového, sv�telného a dalšího zne�išt�ní ve�ejného prostoru, snížení rizika 
povodní v�etn� zadržování vody v území a snižování produkce skleníkových plyn�. V oblasti 
p�írodního potenciálu území se jedná o zvyšování biodiverzity, ve�ejné a rekrea�ní zelen�, 
dobudování územního systému ekologické stability a celkovou podporu rozvoje a zachování 
p�írodní složky životního prost�edí obyvatel území.   

Cíl E - Kvalitní správa území a �ízení jeho rozvoje 

Popis cíle: 
Hlavním cílem je zajišt�ní efektivní správy území založené na dlouhodob� sdílené 
a upravované vizi, spolupráci ve�ejného, neziskového a podnikatelského sektoru, definici 
hlavních rozvojových cíl� a indikátor� jejich napl�ování. Jako klí�ové aktivity jsou vnímány 
v�tší a systematické zapojování ve�ejnosti do rozhodovacích proces�, zlepšování efektivity 
a výkonnosti ve�ejné správy, rozvoj p�eshrani�ní spolupráce a spolupráce s partnerskými 
m�sty a obcemi v�etn� využití zahrani�ních zkušeností a zlepšování podmínek pro rozvoj 
neziskového sektoru. Mezi neopominutelné aktivity pat�í krom� zvyšování transparentnosti 
výkonu ve�ejné správy také aktivní zavád�ní protikorup�ních opat�ení s cílem minimalizovat 
škody na ve�ejných rozpo�tech.   
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H.4 Specifické cíle 

• Specifické (díl�í) cíle 1-5, které dále rozpracovává návrhová �ást, jsou dle metodiky 
zúženy pouze na témata dle doporu�ení Socioekonomické analýzy, která je možné 
�ešit za pomocí OP: IROP, OPZ a OPD v 2014-2020 v rámci IPRÚ  

• Specifické cíle 6-11, které nejsou financovatelné prost�ednictvím integrovaných 
nástroj�, budou dále �ešeny jako nezávazné a realizovány budou individuálními 
projekty financovanými z r�zných zdroj� mimo IPRÚ, nejsou tedy sou�ástí finan�ního 
plánu ani harmonogramu. IPRÚ je zmi�uje zejména z d�vod� synergických efekt� a 
komplementarity. Jejich popis je proto stru�n�jší a obecn�jší. 

• Návrhová a implementa�ní �ást IPRÚ je tedy �ešena pro problémové oblasti: 
� DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURA prost�ednictvím specifických cíl� 1, 2 – 

Zlepšení mobility, Navýšení podílu udržitelných forem dopravy v území 
� SOCIÁLNÍ SLUŽBY prost�ednictvím specifického cíle 3 – Zvýšení kvality 

a dostupnosti sociálních a navazujících služeb  
� ZAM�STNANOST prost�ednictvím specifického cíle 4 – Zam�stnanost pro 

podporu sociální soudržnosti 
� VZD�LANOST prost�ednictvím specifického cíle 5 – Optimalizace 

infrastruktury pro vzd�lávání a specifického cíle 6 – Neinvesti�ní podpora 
celoživotního vzd�lávání (nespadá pod režim rezervovaných alokací) 

• Opat�ení v následujících oblastech nejsou vázána na režim rezervovaných alokací 
v opera�ních programech: 
� TECHNICKÁ INFRASTRUKTURA a ŽIVOTNÍ PROST�EDÍ 

prost�ednictvím specifických cíl� 9, 10 – Zvýšení spolehlivosti technické 
infrastruktury a zlepšování kvality ovzduší, Minimalizace ekologických rizik 
a pé�e o p�írodní prost�edí

� ZDRAVOTNÍ SLUŽBY prost�ednictvím specifického cíle 7 – Rozvoj 
infrastruktury pro poskytování zdravotnických služeb a pé�e o zdraví

� CESTOVNÍ RUCH prost�ednictvím specifického cíle 8 – Využití potenciálu 
území pro rozvoj cestovního ruchu 

� VE�EJNÁ SPRÁVA – prost�ednictvím specifického cíle 11 – Efektivní správa 
území 

• Hierarchie cíl� vlastního IPRÚ je nastavena: strategický cíl - specifický cíl -
opat�ení – podopat�ení - klí�ové intervence (projekty) - aktivity 
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Obrázek 22: P�ehled specifických cíl�
Zdroj: Vlastní zpracování 
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OPAT�ENÍ 

O 1.1 Regionální silni�ní sí

O 1.2 Rozvoj tramvajových tratí 

O 2.1 Zlepšení podmínek pro ú�astníky mobility 
O 2.2 Eliminace negativních vliv� dopravy na životní prost�edí a ve�ejné zdraví 

O 3.1 Podpora sociálních služeb a navazující �innosti 
O 3.2 Budování a zkvalit�ování infrastruktury sociálních služeb a sociálního 
bydlení  

O 4.1 Zvýšení zam�stnanosti osob znevýhodn�ných na trhu práce zlepšováním 
jejich uplatnitelnosti, informovanosti a aktivizací zam�stnavatele 
O 4.2 Podpora infrastruktury pro sociální podnikání
  

O 5.1 Optimalizace kapacit, zkvalitn�ní infrastruktury a vybavení vzd�lávacích 
za�ízení 

O 6.1 Podpora systému celoživotního vzd�lávání 
O 6.2 Zvyšování šancí pro uplatn�ní na trhu práce rozvojem služeb  
zam�stnanosti a rovných p�íležitostí a provázání nabídky poradenství a vzd�lávání 
s poptávkou trhu práce 

O 7.1 Zvýšení kvality, dostupnosti a bezbariérovosti zdravotnických za�ízení 
v�etn� rozvoje infrastruktury pro akutní pé�i 
O 7.2 Modernizace infrastruktury a vybavení nemocnic se specializovanou 
a vysoce specializovanou pé�í a pé�í návaznou 

O 8.1 Ochrana, obnova a zp�ístupn�ní zajímavých a chrán�ných p�írodních lokalit 
a objekt�
O 8.2 Využití p�írodního a kulturního d�dictví 
O 8.3 Podpora služeb a rozvoj infrastruktury cestovního ruchu 

O 9.1 Zajišt�ní zásobování obyvatel pitnou vodou 
O 9.2 Optimalizace zásobování energiemi, teplem, TUV a zvýšení stability 
a kapacity energetických sítí 
O 9.3 Rekonstrukce a výstavba kanaliza�ních sítí 
O 9.4 Rozvoj telekomunika�ních a informa�ních technologií a sítí 
O 9.5 Zavád�ní energeticky úsporných opat�ení 
O 9.6�Odstra�ování zdroj� zvýšené prašnosti 

O 10.1 Zvýšení kvality ve�ejných prostranství a zelen�
                                                                                                                                              O 10.2 Snižování rizika povodní v�etn� revitalizace vodních tok�

O 10.3 Snižování dopad� lidské �innosti na životní prost�edí 

O 11.1 Zlepšení komunikace ve�ejné správy s ve�ejností  
O 11.2�Kontinuální a koordinované plánování rozvoje území 
O 11.3 Zavád�ní moderních systém� a zp�sob� �ízení ve�ejné správy 
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SpC 11 Efektivní 
ve�ejná správa 

Obrázek 23: Cíle a opat�ení dle 
alokací 
Zdroj: Vlastní zpracování
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Obrázek 24: Rozd�lení cíl� v návrhových �ástech  
Zdroj: Vlastní zpracování 
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Návrhová �ást A 

STRATEGICKÝ CÍL B 

Sociální soudržnost 
a pé�e o zdraví

STRATEGICKÝ CÍL C 

Konkurenceschopná 
ekonomika

STRATEGICKÝ CÍL D 

Zdravé ŽP a ochrana 
p�írodního 
potenciálu

STRATEGICKÝ CÍL E 

Kvalitní správa území 
a �ízení jeho rozvoje  

Specifický Cíl 6 Neinvesti�ní podpora celoživotního 
vzd�lávání 

Specifický Cíl 7 Rozvoj infrastruktury pro poskytování
zdravotnických služeb a pé�e o zdraví 

Specifický Cíl 8 Využití potenciálu území pro rozvoj 
cestovního ruchu 

Specifický Cíl 9 Zvýšení spolehlivosti technické
infrastruktury a zlepšování kvality ovzduší 

Specifický Cíl 10 Minimalizace ekologických rizik a pé�e 
o p�írodní prost�edí 

Specifický Cíl 11 Efektivní ve�ejná správa

STRATEGICKÝ CÍL A 

Udržitelná mobilita

STRATEGICKÝ CÍL B 

Sociální soudržnost 
a pé�e o zdraví

STRATEGICKÝ CÍL C 

Konkurenceschopná 
ekonomika

Specifický Cíl 1 Zlepšení mobility (dopravní dostupnosti a 
obslužnosti) území

Specifický Cíl 2 Navýšení podílu udržitelných forem 
dopravy v území

Specifický Cíl 3 Zvýšení kvality a dostupnosti sociálních 
a navazujících služeb  

Specifický Cíl 4 Zam�stnanost pro podporu sociální 
soudržnosti 

Specifický Cíl 5 Optimalizace infrastruktury pro 
vzd�lávání 
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Specifický cíl 1 Zlepšení mobility (dopravní dostupnosti a obslužnosti) území 

Popis cíle:  

Doprava ovliv�uje všechny �innosti v území, proto identifikované problémy v rámci této 
oblasti mají nejv�tší vliv na rozvoj území. Hlavním problémem je nedostate�ná kapacita 
a technický stav silnic (regionální dopad) spole�n� s velkou dopravní intenzitou, která snižuje 
propustnost území a má silný ekonomický dopad v rámci celého kraje. Významn� se tento 
stav projevuje v nedostate�ném propojení mezi Libercem a Jabloncem nad Nisou. 
Mezim�stská tramvajová sí
 Liberec - Jablonec nad Nisou je zastaralá a v sou�asné dob�
nevyhovující, má však nadmístní územní dopad z d�vodu intenzivní dojíž	ky obyvatel 
okolních obcí do obou statutárních m�st za prací a službami. Chybí také její prodloužení do 
centra Jablonce nad Nisou. Problém je i nedokon�ená tramvajová tra
 do nejv�tšího 
libereckého sídlišt� Rochlice. Územní dopad v rámci celého kraje má také absence 
železni�ního napojení na vysokorychlostní tra
 nebo na tra
 mezinárodního významu (p�ímé 
napojení) a absence elektrifikace železni�ních tratí. 

Vazba na strategické cíle: Cíl A, Cíl D 

Opat�ení: 1.1�Regionální silni�ní sí	

Zd�vodn�ní opat�ení: 

Stávající silni�ní sí
 je na v�tší �ásti území z pohledu propojení sídel dostate�ná a poskytuje 
dobrou dostupnost mezi jednotlivými obcemi �ešeného území a jeho centry - m�sty Liberec 
a Jablonec nad Nisou. Zhoršenou dopravní dostupnost lze sledovat v malých obcích, které 
jsou odtrženy od hlavní silni�ní sít� (silnice II. t�ídy a výše). Jedná se o malé obce bez 
pot�ebné vybavenosti (školství, zdravotnictví, sociální služby), kde nedostate�né napojení na 
centra �ešeného území p�edstavuje problém práv� z hlediska dostupnosti této vybavenosti. 

Problémem silni�ní sít� na �ešeném území je však jejich nedostate�ná kapacita a technický 
stav. Silnice II. t�ídy a nižší jsou v mnoha p�ípadech v technicky nevyhovujícím stavu 
a vyžadují zásadní rekonstrukci. Ne�ešení tohoto problému bude vzhledem k vysoké intenzit�
dopravy a silné závislosti menších obcí na dojíž	ce za službami i do zam�stnání znamenat 
další zhoršení stavu silni�ní sít�. 

Jedním ze stávajících problém� je také bezpe�nost dopravy, zejména v oblasti s intenzivní 
dopravou. Je nutné zam��it se zejména na rekonstrukci silnic v nevyhovujícím a havarijním 
stavu a jejich zkapacitn�ní vedoucí taktéž ke zvýšení bezpe�nosti ú�astník� provozu  
v obcích.  

Podporované aktivity • podporovaná regionální sí
 navazující na sí
 TEN-T 
v rámci vyjmenovaných podporovaných úsek� pro 
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IROP 
Synergická vazba na další specifické 
cíle a opat�ení 

SpC 2, SpC 7, SpC 8, SpC 9, SpC 10 

Hlavní cílové skupiny  obyvatelé  
 návšt�vníci  
 podnikatelské subjekty  

Partne�i a další zapojené subjekty LK 

Zdroj financování / opera�ní 
program 

IROP 1.1 

Indikátory opat�ení 7 23 00 Celková délka rekonstruovaných nebo 
modernizovaných silnic 
7 23 03 Délka rekonstruovaných silnic II. t�ídy  
7 23 04 Délka rekonstruovaných silnic III. T�ídy 
7 22 10 - Plocha území dostupného z TEN-T do 45 minut 

Možnost ÚD-IPRÚ IROP SC 1.1 
Rizika Riziko v p�ípad� nerealizace: 

P�etrvávající nevyhovující situace na st�žejních úsecích silnic 
Riziko nedo�erpání alokace: 
Vzhledem k tomu, že existuje jediný oprávn�ný žadatel, 
nejsou k dispozici alternativní projekty v p�ípad� jeho 
výpadku 

Klí�ové intervence Rekonstrukce silnic v nevyhovujícím a havarijním stavu a 
jejich zkapacitn�ní vedoucí ke zvýšení bezpe�nosti ú�astník�
provozu v obcích 

Opat�ení: 1.2 Rozvoj tramvajových tratí 

Zd�vodn�ní opat�ení: 

Je t�eba dokon�it zm�nu rozchodu kolejí v rámci tramvajového systému v Liberci a Jablonci 
nad Nisou zapo�atou v roce 1990, �ímž dojde ke sjednocení systému. Také je t�eba zvýšit 
dopravní obslužnost centra Jablonce nad Nisou kolejovou dopravou, která umožní p�ímé 
propojení center m�st Liberec a Jablonec nad Nisou. Prodloužením tramvajové trat� do centra 
Jablonce nad Nisou budou zajišt�ny p�ímé p�estupní vazby na linky MHD Jablonec nad Nisou 
a regionální autobusové dopravy. Zkrátí se i docházková vzdálenost p�i p�estupu na železni�ní 
spoje. Budou p�eloženy veškeré pot�ebné inženýrské sít�. Nov� budou vybudovány veškeré 
povrchy souvisejících komunikací, nové k�ižovatky se sv�telnou signalizací. V p�íprav� je 
také vybudování nové tramvajové trat� do sídlišt� Rochlice. 

Podporované aktivity • modernizace a výstavba nových tramvajových tratí 
na území IPRÚ 

Synergická vazba na další specifické 
cíle a opat�ení 

SpC 1, SpC 2, SpC 3, SpC 4, SpC 10 
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Hlavní cílové skupiny - obyvatelé 
- návšt�vníci 

Partne�i a další zapojené subjekty DPMLJ, a.s., SML, SMJN 
Zdroj financování / opera�ní program OP D 1.4 

Indikátory opat�ení 7 45 00 - Celková délka modernizovaných tramvajových 
tratí 
7 45 01 - Po�et cestujících MHD v elektrické trakci  

Možnost ÚD-IPRÚ OPD 1.4 
Rizika Riziko v p�ípad� nerealizace:  

Pokles po�tu cestujících v MHD na trase Liberec – Jablonec 
nad Nisou, zvyšování hustoty IAD 
Riziko nedo�erpání alokace: Riziko bylo odstran�no 
existencí alternativních variant intervencí 

Klí�ové intervence Rekonstrukce tramvajové trati  
Výstavba nových tramvajových tratí 
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Specifický cíl 2 Navýšení podílu udržitelných forem dopravy v území 

Popis cíle: 

Plánovaná opat�ení a jejich realizace mají zklidnit dopravní situaci v centrech a zkvalitnit 
podmínky v území aglomerace Liberec – Jablonec nad Nisou. Smyslem je navýšit podíl forem 
udržitelné dopravy v území a zvýšit absorp�ní kapacitu a ekologi�nost provozu ve�ejné 
hromadné dopravy jako alternativy individuální doprav�, která je využívána k cestám za 
prací, kulturou, sportem a dalšími cíli. Proto je zapot�ebí podpo�it využívání udržitelných 
forem dopravy na úkor individuální automobilové dopravy, zvýšit jejich bezpe�nost 
a uživatelský komfort, nap�íklad modernizací terminál�, obnovením vozového parku MHD, 
sjednocením a modernizací systému odbavení u dopravc� v území, zajišt�ním dostatku 
parkovacích míst (parkovišt� P+R, K+R, B+G, B+R), podporou spolujízdy a sdílení vozidel.  

V oblasti nemotorové dopravy je nutné zlepšit bezpe�nost a snížit bariérovost infrastruktury 
pro nemotorizované ú�astníky dopravy zejména zlepšením stavu chodník� a dalšími 
opat�eními pro vyšší bezpe�nost provozu. Problémem je dále také nedostate�ná a územn�
nepropojená sí
 cyklostezek a cyklotras, která by mohla snížit intenzitu dopravy ve m�stech 
(cyklodoprava do zam�stnání a škol) a zvýšit ekonomický zisk z cestovního ruchu. Zárove�
se jedná o ekologicky bezpe�nou dopravu. Opat�ení mají vytvo�it podmínky pro rozvoj 
ú�inného a dostupného systému, který bude poskytovat obyvatel�m z území IPRÚ rovné 
možnosti mobility a dosažitelnosti v celém obsluhovaném území m�sta a p�ilehlého území. 

Vazba na strategické cíle: Cíl A, Cíl D 

Opat�ení 2.1 Zlepšení podmínek pro ú�astníky mobility 

Zd�vodn�ní opat�ení: 

Problémem v oblasti parkování jsou p�edevším chyb�jící parkovací místa v mimojádrových 
územích a na okrajích m�st s návazností na m�stskou hromadnou dopravu, která by umožnila 
autem dojížd�jícím osobám navázat na MHD �i jiné typy udržitelné dopravy (parkovišt� typu 
P+R, K+R, B+G, B+R), �ímž by došlo ke snížení intenzity dopravy v m�stských centrech. 
Sou�asné odbavovací prostory pro cestující a zázemí pro provoz autobusových nádraží v obou 
jádrových m�stech jsou nevyhovující a není vy�ešen plynulý p�echod cestujících na další 
druhy dopravy (MHD, vlak). Zárove� chybí parkovací místa v centrech cestovního ruchu.
V n�kterých lokalitách chybí infrastruktura pro p�ší pohyb podél m�stské komunikace pro 
p�ístup k zastávkám MHD, které leží na stejné trase, zastávky nejsou bezbariérové, vzniká tak 
problém bezpe�ných cest do zam�stnání, za službami a do škol.  

Pro zvyšování bezpe�nosti v doprav� je nutné v rizikových lokalitách a úsecích odstra�ovat 
dopravní závady bu	 úpravou místního �ešení dopravy zna�ením, odstra�ování bariér 
omezujících p�ehlednost, bezpe�nostním �ešením k�ižovatek a p�echod� s výstavbou 
bezpe�nostních prvk� a nutnou údržbou silnic, jelikož v p�ípad� ne�ešení se bude technický 
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stav v d�sledku intenzivní dopravy a vlivu po�así v zimních m�sících dále zhoršovat, což 
povede k dalšímu snižování dopravní bezpe�nosti. 

V území chybí pot�ebná cyklistická infrastruktura pro využití této dopravy k dojíž	ce do 
školy �i zam�stnání, chybí také doprovodná infrastruktura pro možnost „zdržení“ cyklisty 
v území. Na území m�st a obcí navíc existují kritické úseky pr�jezd� cyklist�. Jednotlivé 
cyklostezky jsou rozd�leny nepropojenými úseky a mnohdy je tak nutné využít rušných silnic 
s intenzivní dopravou. Pro cykloturisty chybí vhodné propojení v koridoru Liberec-Frýdlant, 
což by p�isp�lo ke zvýšení bezpe�nosti st�etu cyklist� a automobilové dopravy. 

Podporované aktivity • p�estupní terminály 
• související záchytná parkovišt� a parkovací domy 
• bezpe�nost a bezbariérovost dopravy (bezbariérová 

dostupnost zastávek ve�ejné dopravy) 
• zvuková a jiná signalizace pro osoby s omezenou 

pohyblivostí a orientací, p�izp�sobení chodník� pro 
osoby s omezenou schopností pohybu a orientace  

• výstavba a modernizace cyklostezek, cyklopruh� pro 
cesty do zam�stnání, škol a za službami 

• doprovodná infrastruktura k cyklodoprav� (stojany, 
úschovny kol, odpo�ívadla, víceú�elové pruhy)  

Synergická vazba na další specifické 
cíle a opat�ení 

SpC 1, SpC 3, SpC 4,  SpC 5, SpC 9, SpC 10, SpC 11 

Hlavní cílové skupiny - obyvatelé  
- návšt�vníci 
- osoby se sníženou schopností pohybu a orientace 

Partne�i a další 
zapojené subjekty 

DPMLJ, obce, Mikroregion Jizerské hory; SML, SMJN, 
Autobusové nádraží Liberec s.r.o, KORID LK, spol. s. r.o.,   

Zdroj financování / opera�ní 
program 

IROP SC 1.2 

Indikátory opat�ení 7 52 01 - Po�et nových nebo rekonstruovaných p�estupních 
terminál� ve ve�ejné doprav�  
7 40 01 - Po�et vytvo�ených parkovacích míst 
7 50 01 - Po�et realizací vedoucích ke zvýšení bezpe�nosti 
v doprav�
7 63 10 - Podíl cyklistiky na p�epravních výkonech 
7 61 00 - Délka nov� vybudovaných cyklostezek a cyklotras 
7 62 00 - Délka rekonstruovaných cyklostezek a cyklotras  
7 64 01 - Po�et parkovacích míst pro jízdní kola 
7 51 20 - Podíl ve�ejné osobní dopravy na celkových 
výkonech v osobní doprav�  

Možnost ÚD-IPRÚ IROP SC 1.2 
Rizika Riziko v p�ípad� nerealizace:  

Stálý r�st IAD, nár�st kongescí v doprav� v m�stských 
centrech, nár�st po�tu dopravních nehod 

Klí�ové intervence P�estupní terminály v území 
Komplexní rozvoj cyklodopravy v území  
�ešení parkování v území  
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Opat�ení 2.2 Eliminace negativních vliv� dopravy na životní prost�edí a ve�ejné zdraví 

Zd�vodn�ní opat�ení: 

Nahrazením stávajících dieselových autobus� novými autobusy s pohonem na stla�ený zemní 
plyn (CNG) dojde ke snížení imisní zát�že na území m�sta Liberec. Je vhodné také autobusy 
doplnit o tzv. sociální automobil: mikrobus s bezbariérovým p�ístupem (plošina pro imobilní 
na vozí�ku), který je dopl�kem služeb MHD a slouží pro ob�any se sníženou pohyblivostí, 
kte�í již nemohou využít b�žn� dostupných služeb MHD. U nových autobus� na CNG 
p�edpokládá stejný dopravní výkon jako u stávajících autobus�. Nov� po�ízené autobusy 
budou sou�ástí ve�ejné m�stské hromadné dopravy m�st Liberec a Jablonec nad Nisou 
a budou provozovány spole�ností Dopravní podnik m�st Liberce a Jablonce nad Nisou, a.s. 
formou závazku ve�ejné služby.  

Po�ízením bezbariérových kapacitních nízkopodlažních tramvají v rámci ve�ejné m�stské 
hromadné dopravy by m�lo dojít �áste�n� k obnovení stávajícího vozového parku. 
Z celkového po�tu 66 vozidel �ady T je bez možnosti bezbariérového p�ístupu stále 
48 tramvají. 

V oblasti informa�ních a odbavovacích systém� je t�eba zvýšit kvalitu odbavení cestujících ve 
vozidle MHD a p�ím�stské doprav� v okolí m�st, která zp�ístupní cestujícím ve�ejnou 
dopravu a zjednoduší platbu za ní. Jednotné odbavovací za�ízení v obou m�stech a možnost 
použití v blízkých p�ím�stských lokalitách bude mít p�íznivý vliv na plánování ob�h�
jednotlivých vozidel a tím i nep�ímo na snížení spot�eby energie, na snížení zne�išt�ní 
ovzduší  nebo hluku z dopravy.  

Použití informa�ních a komunika�ních technologií v odv�tví silni�ní dopravy a jeho rozhraní 
s jinými druhy dopravy významn� p�isp�je ke snížení vlivu silni�ní dopravy na životní 
prost�edí a zlepšení ú�innosti v�etn� energetické ú�innosti, bezpe�nosti silni�ního provozu a 
jeho ochrany p�ed vn�jšími hrozbami v�etn� p�epravy nebezpe�ných v�cí, a ve�ejné 
bezpe�nosti a mobility osob a v�cí, a zárove� zajistí fungování vnit�ního trhu a vyšší úrove�
konkurenceschopnosti a zam�stnanosti. 

Podporované aktivity • po�ízení nízkoemisních a bezemisních vozidel, 
využívajících alternativní zdroje paliv (elekt�ina, 
CNG) spl�ujících platné emisní normy pro p�epravu 
osob 

• nákup tramvají pro zajišt�ní dopravní obslužnosti 
• nákup vozidla pro osoby se specifickými pot�ebami 

(snížená možnost pohybu a orientace)  
• informa�ní a odbavovací systémy pro cestující ve 

ve�ejné doprav�
• rezerva�ní, odbavovací a platební systémy pro 

ve�ejnou dopravu  
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• inteligentní dopravní systémy a dopravní telematika 
pro ve�ejnou dopravu 

• ITS ke zlepšení �ízení dopravního provozu, ke 
zlepšení �ízení mimo�ádných situací a ke snížení 
nehodovosti a snižování následk� závažných zran�ní 
zp�sobených dopravními nehodami 

Synergická vazba na další specifické 
cíle a opat�ení 

SpC 1,SpC 8, SpC 10 

Hlavní cílové skupiny - obyvatelé 
- návšt�vníci 
- osoby se sníženou schopností pohybu a orientace 

Partne�i a další zapojené subjekty DPMLJ 
Zdroj financování / opera�ní 
program 

IROP 1.2 

Indikátory opat�ení 7 48 01 - Po�et nov� po�ízených vozidel pro ve�ejnou 
dopravu 
3 61 21 -  Množství emisí primárních �ástic a prekurzor�
sekundárních �ástic v rámci podpo�ených projekt�
7 51 20 - Podíl ve�ejné osobní dopravy na celkových 
výkonech v osobní doprav�
7 51 10 Po�et osob p�epravených ve�ejnou dopravou  

Možnost ÚD-IPRÚ IROP 1.2 
Rizika Riziko v p�ípad� nerealizace:  

Pokra�ující zne�iš
ování ovzduší emisemi, stagnace po�tu 
cestujících v MHD 
Riziko nedo�erpání alokace:  
Riziko bylo odstran�no existencí alternativních projekt�

Klí�ové intervence Po�ízení nízkoemisních a bezbariérových vozidel  

Příloha usnesení č. 38/2016



�


���

�

�

Specifický cíl 3 Zvýšení kvality a dostupnosti sociálních a navazujících služeb  

Popis cíle: 

Vzhledem k pot�eb� p�edcházet sociálnímu vylou�ení a s ním souvisejících spole�enských 
problém� je t�eba p�izp�sobit rozvoj sociálních a navazujících služeb pot�ebám osob sociáln�
vylou�ených a ohrožených sociálním vylou�ením, vytvo�it pro tyto služby odpovídající 
zázemí a dbát na kvalitu poskytovaných služeb. Nutnou podmínkou pro funk�ní, stabilní 
a dostupnou sí
 sociálních služeb je úzká spolupráce zainteresovaných subjekt� a koordinace 
jejich �innosti. To se týká i subjekt� z oblasti navazujících služeb (nap�. zdravotnictví). 
Zvýšení dostupnosti sociálních služeb lze docílit krom� navýšení jejich kapacit také jejich 
p�iblížením ke klientovi a jeho p�irozenému prost�edí, zlepšení informovanosti klient�
a odstran�ní sociálních, fyzických i jiných bariér bránících tomu, aby klient služby využil. 
K vytvo�ení stabilní a udržitelné sít� služeb, která zamezí sociálnímu vylou�ení a umožní 
obyvatel�m území vést kvalitní a plnohodnotný život, je také t�eba podpo�it mén�
formalizované formy pomoci a aktivizovat jak vlastní síly ohrožených osob, tak další 
svépomocné mechanismy ve spole�nosti a komunit�, které p�irozeným zp�sobem napomáhají 
sociální inkluzi.  

Vzhledem k navyšujícímu se po�tu osob v seniorské skupin� obyvatel a s ohledem na kvalitu 
života všech lidí, kte�í trpí jakýmkoliv omezením (a
 už fyzickým, duševním �i sociálním), je 
t�eba plánovat vznik a rozvoj sociálních a navazujících služeb a dbát na kvalitu 
poskytovaných služeb. Nutnou podmínkou pro funk�ní, stabilní a dostupnou sí
 sociálních 
služeb je úzká spolupráce co nejv�tšího množství zainteresovaných subjekt� a koordinace 
jejich �innosti. To se týká i subjekt� z oblasti navazujících služeb (nap�. zdravotnictví). 
Prioritn� je pot�ebné �ešit chyb�jící nebo nedostate�n� zabezpe�ené druhy sociálních služeb, 
mezi n�ž pat�í tís�ová pomoc, krizová pé�e a nedostatek míst v azylových domech pro matky 
s d�tmi. 

Úlohou dot�ených subjekt� je pracovat na tom, aby byly vytvo�eny podmínky pro sociáln�
soudržnou spole�nost, kde nebude docházet k sociálnímu vylou�ení z jakéhokoli d�vodu a tím 
následn� nedojde k r�stu chudoby.  

Proto je pot�eba pracovat na jednotlivých preventivních programech tak, aby došlo ke 
zlepšení podmínek pro integraci: 
1. Mít kde bydlet - dostate�ný po�et dostupného bydlení pro osoby sociáln� vylou�ené nebo 
osoby ohrožené sociálním vylou�ením 
2. Mít možnost získat vzd�lání, mít kvalitní život a šanci mobility- tedy dostat se za službami 
- dostupné a kvalitní dopravní služby, služby zdravotní pé�e a sociální služby, vzd�lávání, 
možnost a dostupnost trávení volného �asu, komunální služby, poradenské i právní služby 
3. Mít pravidelný p�íjem - dostupnost zam�stnání pro všechny 
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Vazba na strategické cíle: Cíl A, Cíl B, Cíl D 

Opat�ení 3.1 Podpora sociálních služeb a navazující �innosti 

Zd�vodn�ní opat�ení: 

Vzhledem k výrazné disparit� na trhu práce, výraznému trendu stárnutí obyvatelstva a 
horizontáln� genderov� segregovanému trhu práce s ohledem na neexistenci flexibilních 
forem organizace práce je t�eba plánovat vznik a rozvoj služeb zam�stnanosti a dbát na 
vysokou kvalitu poskytovaných služeb. Stabilizace trhu práce má úzkou vazbu na �adu dalších 
oblastí jako je vzd�lávání a další vzd�lávání, sí
 dostupných služeb pé�e o d�ti ve v�ku 0-6 
let, dostupné volno�asové aktivity, dostupné a kvalitní sociální služby (odleh�ovací služby, 
denní a pobytové stacioná�e aj.), dopravní infrastruktura, zdravotnictví, nastavení 
personálních vst�ícných politik podporujících rovné p�íležitosti k zam�stnání nap�í� sektory.  

V území byla identifikována nedostate�ná kapacita n�kterých sociálních služeb v území 
(terénní formy pé�e, odleh�ovací služby, azylové bydlení). Zárove� v území n�které sociální 
služby zcela chybí – tís�ová pomoc, krizová pé�e.  

Vzhledem k tomu, že systém registrovaných sociálních služeb není navzájem provázán 
s dalšími logicky souvisejícími systémy pomoci (mén� formální systémy pé�e a podpory, 
sociální bydlení) a je nastaven spíše na základ� možností poskytovatel� služeb než 
skute�ných pot�eb cílových skupin, nar�stá po�et ekonomicky aktivních obyvatel spadajících 
do skupiny sociáln� znevýhodn�ných obyvatel, obyvatel ohrožených sociálním vylou�ením – 
nap�íklad osob z nízkop�íjmových rodin nebo osob pe�ujících o osobu blízkou. Rozši�uje se 
tak skupina osob, jejichž problémy nejsou dostate�n� podchyceny sou�asným systémem 
sociálních služeb. 

Typy aktivit podporované v rámci tohoto opat�ení: 

A. Pomoc osobám a skupinám osob prost�ednictvím vzniku a rozvoje sociálních služeb 
s cílem zlepšení jejich sociální funkce/zvýšení sociální inkluze do spole�nosti  

Opat�ením chceme udržet stávající fungující sociální služby a doplnit je o služby chyb�jící 
tak, aby se zlepšila záchranná sí
 služeb zlepšujících sociální za�len�ní osob ohrožených 
sociálním vylou�ením. Mezi nedostate�n� zastoupené služby v území zejména pat�í služby 
krizové pomoci, okamžitý azyl pro matky s d�tmi, terénní služby a další (viz problémová 
analýza). Chybí chrán�ná pracovní místa. Vzhledem k tomu, že terénní a ambulantní služby 
jsou obecn� mén� nákladné než služby ústavního typu, lépe se mohou p�izp�sobit pot�ebám 
klienta a jejich využití mu umož�uje déle setrvat ve svém p�irozeném prost�edí, cílem je 
podpo�it p�ednostn� služby nepobytového charakteru.   

B. Podpora mén� formálních zp�sob� pomoci, komunitní sociální práce, služeb 
poskytovaných v komunit� a dobrovolnictví 
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Financování sociálních služeb je obecn� krátkodobé a nesystémové, nedostate�n� jsou 
financovány služby nespadající pod služby registrované dle zákona 108/2006 Sb., v platném 
zn�ní. Chceme-li zachovat ob�any, kte�í pot�ebují odbornou pomoc, co nejdéle v jejich 
p�irozeném sociálním prost�edí a zárove� efektivn� zabránit jejich p�ípadnému sociálnímu 
vylou�ení, je výhodné aktivizovat p�irozenou sociální sí
 a podpo�it sebenápravné snahy 
spole�nosti fungující v rámci mezilidských vztah�. V území IPRÚ prakticky neexistuje 
koordinovaná podpora laických pe�ujících, �ímž se tyto osoby dostávají do složité situace, 
jsou p�etíženy, ohroženy zdravotními následky, sociálním vylou�ením a n�kdy finan�ní tísní. 
Nedostává se jim informací o možnostech úlevy, kterých by mohly využít, nebo jsou tyto 
možnosti pro n� nedosažitelné. Není dostatek dobrovolnických center pro odbornou podporu 
a koordinaci dobrovolnické práce. 

P�ímé p�sobení na klienta v komunit� (a zp�sobem jemu srozumitelným) a práce s komunitou 
je dlouhodob� efektivn�jší než institucionalizovaný p�ístup a lze jím ošet�it v�tší spektrum 
problém�, zejména v oblasti problematiky sociálního vylou�ení. Proto chceme tento zp�sob 
práce s klientem podpo�it. Komunitní práce je doposud v území vykonávána, chybí jí však 
koncepce a �ízení.  

C. Podpora vzd�lávacích a aktiviza�ních program�, poradenství a asistence pro spole�ensky 
žádoucí chování a p�edcházející sociálnímu vylou�ení  

�ada osob ohrožených sociálním vylou�ením �asto disponuje nedostatkem základních 
ob�anských kompetencí nebo jim chybí klí�ové sociální dovednosti nutné pro to, aby se 
dokázali ve spole�nosti orientovat. Jako zásadní pot�eba osob ohrožených sociálním 
vylou�ením byla identifikována pot�eba v�as a adekvátním zp�sobem klienta informovat, 
p�ípadn� jej aktivizovat, aby informaci sám získal a pomoci mu, aby ji dále dokázal zhodnotit. 
Za tímto ú�elem chceme podpo�it vzd�lávací a aktiviza�ní programy, rozší�it a propojit 
poradenské služby a poskytnout klient�m takovou podporu, aby ji dokázali také efektivn�
využít.  

D.  Koordinace, optimalizace a zlepšení mezioborové návaznosti na sociální služby v�etn�
zdravotnictví, bydlení, zam�stnanosti a dalších souvisejících oblastí  

Propojováním sféry sociálních služeb s ostatními navazujícími oblastmi, respektive lepší 
koordinací souvisejících �inností z r�zných obor�, se vzájemn� zvýší ú�innost t�chto opat�ení. 
To se týká jak obecného zlepšení sou�innosti a komunikace orgán� spravujících r�zné 
související oblasti (bydlení, zdravotnictví, zam�stnanost, …), tak cíleného a individuálního 
p�sobení na klienta (podpora multidisciplinárních tým�). Chybí vzd�lávání a aktivizace 
odborník� z jiných obor�, kte�í se v rámci své práce také stýkají se sociáln� vylou�enými 
osobami, neumí však s touto problematikou zacházet a nerozumí pot�ebám osob sociáln�
vylou�ených (léka�i, ú�edníci, zam�stnavatelé…)  
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E.  Prevence sociáln� patologických jev� a kriminality, vzniku závislostí a jejich následk�

Prevence sociáln� patologických jev� a zmír�ování jejich negativních následk� pro 
spole�nost je významným nástrojem pro ochranu spole�nosti jako celku a jejího fungování. 
Ve spole�nosti je stále nízká informovanost o možnostech alternativních trest� a dalších 
nástrojích prevence recidivy.  

Krom� zachování systému protidrogové prevence se chceme zam��it na prevenci 
prohlubování sociálního vylou�ení osob chronicky dlouhodob� závislých a komplexní �ešení 
problematiky klient� s kombinací diagnóz.    

F.  Zajišt�ní odborné podpory pro uživatele sociálních byt� (asistence, poradenství a 
podpora ve zvládání životních situací), podpora nástroj� sociální a bytové politiky 
k prevenci bezdomovectví a vzniku soc. vylou�ení 

Politika sociálního bydlení v území nemá v sou�asné dob� jednotnou koncepci, chybí odborná 
podpora a pomoc pro uživatele sociálního bydlení. I vzhledem k nedostatku sociálních byt� se 
�ada osob snadno dostane do kolob�hu nezam�stnanost-bytová tíse�-sociální vylou�ení. Proto 
je nutné vytvo�it systém prostupného bydlení a nastavit jasná pravidla pro r�zné skupiny jeho 
uživatel�, a zárove� jim poskytnout odbornou podporu, aby si tyto osoby dokázaly bydlení 
dlouhodob� udržet. 

G.  Boj s diskriminací  

Diskriminace na základ� p�edsudk� o pohlaví, rase, náboženském p�esv�d�ení, zdravotním 
stavu a dalších byla identifikována nejen jako samostatný sociáln� patologický jev, ale 
zárove� jako katalyzátor dalších jev� jako nezam�stnanosti, bezdomovectví a z toho 
plynoucího sociálního vylou�ení. Chybí nap�íklad aktivizace zam�stnavatel� pro 
zam�stnávání ohrožených sociálních skupin.  

Podporované aktivity • Vznik a rozvoj sociálních služeb s cílem zvýšení 
sociální inkluze osob spole�ensky vylou�ených �i 
vylou�ením ohrožených do spole�nosti  

• Podpora rozvoje terénních a ambulantních služeb  
• Podpora mén� formálních zp�sob� pomoci, 

komunitní sociální práce, služeb poskytovaných 
v komunit� a dobrovolnictví 

• Vzd�lávání a poradenství, aktiviza�ní, podp�rné, 
asisten�ní a motiva�ní programy pro osoby, rodiny a 
skupiny osob ohrožené negativními spole�enskými 
vlivy s cílem vzniku a upevn�ní spole�ensky 
žádoucích návyk� a prevence sociálního vylou�ení 

• Podpora nástroj� sociální a bytové politiky k prevenci 
bezdomovectví a vzniku soc. vylou�ení

• Prevence sociáln� patologických jev� a kriminality, 
vzniku závislostí a jejich následk�
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• Aktivity boje s diskriminací 
Synergická vazba na další specifické 
cíle a opat�ení 

SpC 4 
O4.2 

Hlavní cílové skupiny - osoby sociáln� vylou�ené  
- osoby ohrožené sociálním vylou�ením  
- osoby se zdravotním postižením  
- osoby v bytové nouzi  
- poskytovatelé služeb 

Partne�i a další 
zapojené subjekty 

SML, SMJN, LK, obce v území, nestátní neziskové 
organizace, poskytovatelé sociálních služeb 

Zdroj financování / opera�ní 
program 

OP Z 2.1.1 

Indikátory opat�ení 6 70 01 Kapacita podpo�ených služeb 
6 74 01 Nové nebo inovované sociální služby týkající se 
bydlení 

Možnost ÚD-IPRÚ OP Z 2.1.1 

Rizika Riziko v p�ípad� nerealizace:  
Pokra�ující prohlubování sociálního vylou�ení u cílových 
skupin 

Klí�ové intervence Nov� vytvo�ené sociální služby 
Rozší�ení a zkvalitn�ní sociálních služeb 
Poradenské, podp�rné a asisten�ní programy 
Programy prevence sociáln� patologických jev� a prevence 
kriminality 

Opat�ení 3.2 Rozvoj a zkvalit
ování infrastruktury sociálních služeb a sociálního 
bydlení 

Zd�vodn�ní opat�ení: 

U �ady sociálních služeb v území je problémem zastaralá a nevyhovující infrastruktura, která 
zp�sobuje horší podmínky pro provoz a dosažitelnost t�chto služeb (bariérovost budov, apod.) 
a zabra�uje navyšování kapacit služeb v souladu s poptávkou klient�.  

Významným problémem je také nedostatek vyhovujícího a finan�n� dostupného bydlení pro 
nízkop�íjmové a znevýhodn�né skupiny obyvatel. Bytová a finan�ní tíse� spolu s hrozbou 
ztráty zam�stnání tvo�í kolob�h, který významn� násobí možnost sociálního vylou�ení 
dot�eného ob�ana, potažmo jeho rodiny. Možnost získat a udržet si p�im��ené bydlení spolu 
s pot�ebnými sociálními službami m�že být rozhodujícím vlivem v prevenci sociálního 
vylou�ení. 

Podopat�ení 3.2.1 Rozvoj infrastruktury pro sociální služby a služby navazující 

Sou�asný stav budov a vybavení pro poskytování sociálních služeb je neuspokojivý, budovy 
nejsou ve vyhovujícím technickém stavu a neodpovídají moderním pot�ebám poskytovatel�. 
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Zlepšením stavu infrastruktury se zvýší kvalita i dostupnost t�chto služeb pro potenciální 
klienty.  

Podopat�ení 3.2.2 Podpora deinstitucionalizace a personalizace sociálních služeb za ú�elem 
zvýšení autonomie klienta a zvýšení sociální inkluze  

V území probíhá, ale není dokon�en proces transformace pobytových za�ízení pro osoby se 
zdravotním postižením. Stále je nedostatek chrán�ného bydlení a chrán�ných pracovních míst 
nebo program� pé�e o znevýhodn�né zam�stnance nap�. formou sociálních podnik�, které by 
umožnily osobám se speciálními pot�ebami za�lenit se alespo� v rozsahu svých schopností do 
b�žného života ve spole�nosti. 

Podopat�ení 3.2.3 Rozvoj infrastruktury pro komunitní centra, vytvá�ení nových 
komunitních center  

Vzhledem k malému zam��ení na práci s komunitou v minulosti a nedostate�né podpo�e 
vlastních aktivit komunit chybí vhodné a technicky vyhovující prostory, které by sloužily jako 
zázemí jak pro odborné pracovníky pracující v komunit�, tak pro komunitní aktivity v�bec.  
Po�ízením �i úpravou a vybavením nových prostor chceme podpo�it zachování a posílení 
stávajícího d�ní v komunitách a p�ípadn� podpo�ení vzniku nových vazeb mezi organizacemi 
a komunitami, které si mohou navzájem prosp�t (nap�íklad v rámci mezigenera�ního dialogu).  

Podopat�ení 3.2.4 Vznik nových sociálních byt�   

V území byl jednozna�n� identifikován nedostatek sociálních byt� r�zných typ�, chybí 
nap�íklad byty pro velké rodiny, stávající sociální byty �asto nejsou umíst�ny ve vyhovující 
lokalit�, neodpovídají pot�ebám ubytovaných nebo nejsou z jiných d�vod� dostupné. 
Potenciální obyvatelé t�chto byt� využívají služeb komer�ních ubytoven, institut p�ísp�vku na 
bydlení a související legislativa ne�eší p�í�iny problému.  

Podporované aktivity Stavby, stavební úpravy, po�ízení vybavení a p�ípadné 
venkovní úpravy s tímto ú�elem: 

•  Za�ízení a zázemí pro poskytování sociálních a 
navazujících služeb 

• Výstavba, z�izování a rekonstrukce komunitních 
center 

• Z�izování, výstavba a rekonstrukce sociálního a 
azylového bydlení 

Synergická vazba na další specifické 
cíle a opat�ení 

SpC 4, SpC 5, SpC 6 
O 3.1 

Hlavní cílové skupiny - osoby sociáln� vylou�ené  
- osoby ohrožené sociálním vylou�ením  
- osoby se zdravotním postižením  
- osoby v bytové nouzi 

Příloha usnesení č. 38/2016



�


���

�

Partne�i a další 
zapojené subjekty 

LK, SML, SMJN, obce v území, nestátní neziskové 
organizace, osadní výbory, poskytovatelé sociálních služeb 

Zdroj financování / opera�ní 
program 

IROP 2.1 

Indikátory opat�ení 6 75 10 - Kapacita služeb a sociální práce 
5 54 01 - Po�et podpo�ených zázemí pro služby a sociální 
práci 
5 51 01 - Po�et podpo�ených polyfunk�ních komunitních 
center 
5 54 05 - Po�et poskytovaných druh� sociálních služeb 
5 53 10 – Nár�st kapacity sociálních byt�
5 53 01 – Po�et podpo�ených byt� pro sociální bydlení 
5 53 20 – Pr�m�rný po�et osob využívající sociální bydlení 

Možnost ÚD-IPRÚ IROP 2.1 
Riziko Rizika v p�ípad� nerealizace:  

Nadále se zhoršující technický stav zázemí pro poskytování 
služeb, nemožnost navýšení kapacit, prohlubování sociálního 
vylou�ení cílových skupin 

Klí�ové intervence Rekonstrukce a výstavba zázemí pro poskytování sociálních 
služeb, výstavba, rekonstrukce a z�izování komunitních 
center, z�izování, výstavba a rekonstrukce sociálních byt�
v�etn� byt� zvláštního ur�ení 
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Specifický cíl 4 Zam�stnanost pro podporu sociální soudržnosti 

Popis cíle:  

Cílem je zvýšit míru zam�stnanosti a zam�stnatelnosti (uplatnitelnosti na trhu práce) osob 
z cílových skupin mladí do 25 let, ženy zejména po ukon�ení rodi�ovské dovolené, osoby 
50+, osoby se zdravotním znevýhodn�ním, osoby s nízkou �i žádnou kvalifikací, osoby 
dlouhodob� nezam�stnané, osoby pe�ující o osobu blízkou, osoby jinak znevýhodn�né na trhu 
práce. 

Vazba na strategické cíle: Cíl B, Cíl C 

Opat�ení 4.1: Zvýšení zam�stnanosti osob znevýhodn�ných na trhu práce zlepšováním 
jejich uplatnitelnosti, informovanosti a aktivizací zam�stnavatele  

Zd�vodn�ní opat�ení: 

Je t�eba zvýšit a rozší�it kvalifikaci, vzd�lání a kompetence znevýhodn�ných ob�an� pro lepší 
vstup na trh práce, umožnit jim, aby setrvali na trhu práce a motivovat je k tomu, umožnit jim 
nap�. pomocí doprovodných opat�ení, aby se vzd�lávali a vzd�lávání také úsp�šn� dokon�ili. 
Dále pak motivovat potenciální zam�stnavatele, aby vytvá�eli podmínky pro zam�stnávání 
osob z t�chto cílových skupin. 

Aby osoby z cílových skupin znaly dostate�n� nabízené možnosti a um�ly z nich zvolit 
správné, je nutné poskytnout jim poradenskou podporu. Poradenství pro osoby z cílových 
skupin a zam�stnavatele (i potenciální) by m�lo být komplexní, cílené, provázané 
s navazujícími strukturami vzd�lávacích program�, sociálních služeb a dalších systém� a 
p�izp�sobené dalším okolnostem situace klienta. 

D�raz je t�eba klást na propojování vzd�lávání, praxe a požadavk� trhu práce, podporu 
samozam�stnávání ohrožených skupin formou podnikání, sociálního podnikání, spolkové 
�innosti, podporu neziskových organizací suplujících státem poskytované služby a podporu 
dárcovství. Dále je nutná úzká spolupráce se zam�stnavateli v území nap�í� všemi sektory tak, 
aby bylo zajišt�no propojení s pot�ebami trhu práce, ale také vytvá�ení podmínek pro vznik 
spole�ensky odpov�dného zam�stnávání, vytvá�ení vst�ícných zam�stnaneckých politik 
podporujících sla	ování soukromých a pracovních rolí.  

Podporované aktivity • vytvá�ení pracovních p�íležitostí a podmínek pro lepší 
uplatnitelnost ohrožených skupin, vyhledávání a 
zprost�edkování pracovních p�íležitostí, a to zejména 
pracovních p�íležitostí vhodných pro specifické 
skupiny osob ohrožených na trhu práce 

• vytvá�ení pracovních p�íležitostí pro osoby s nízkou 
nebo žádnou kvalifikací 
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• podpora flexibilních forem zam�stnávání a 
doprovodných opat�ení umož�ujících p�ekonat 
bariéru znevýhodn�ní 

• realizace �inností souvisejících s vyhledáváním 
zam�stnání pro osobu, která se o práci uchází, v�etn�
podpory mezinárodní pracovní mobility 

• dále s vyhledáváním zam�stnanc� pro 
zam�stnavatele, který hledá nové pracovní síly 

• poradenská a informa�ní �innost v oblasti pracovních 
p�íležitostí 

• sdílené zprost�edkování zam�stnání prost�ednictvím 
agentur práce 

• realizace poradenských �inností a program�, jejichž 
cílem je zjiš
ování osobnostních a kvalifika�ních 
p�edpoklad� osob pro volbu povolání, pro 
zprost�edkování vhodného zam�stnání 

• �ízené poradenství ke zm�n� kvalifikace 

• p�íprava k práci osob se zdravotním postižením a p�i 
výb�ru vhodných nástroj� aktivní politiky 
zam�stnanosti 

Synergická vazba na další specifické 
cíle a opat�ení 

SpC 3, SpC 5, SpC 6 
O 4.2 

Hlavní cílové skupiny  Uchaze�i a zájemci o zam�stnání,  
 osoby se zdravotním postižením,  
 osoby s kumulací hendikep� na trhu práce a 

ekonomicky neaktivní osoby, v�etn� osob vracejících 
se na trh práce po návratu z mate�ské/rodi�ovské 
dovolené.  

Partne�i a další 
zapojené subjekty 

obce a m�sta, vzd�lávací instituce, NNO (zejména Centrum 
Kašpar, D.R.A.K.; Rytmus, ANNOLK); poskytovatelé 
sociálních služeb, zam�stnavatelé, Ú�ad práce 

Zdroj financování / opera�ní 
program 

OPZ IP 1.1 SC 1 a IP 2.1 SC 1 

Indikátory opat�ení CESF0 - Celkový po�et ú�astník�  
CR01 - Neaktivní ú�astníci, kte�í znovu za�ali hledat 
zam�stnání po ukon�ení své ú�asti 
CR04 - Ú�astníci, kte�í získali kvalifikaci po ukon�ení své 
ú�asti 
CR05 - Znevýhodn�ní ú�astníci, kte�í po ukon�ení své ú�asti 
hledají zam�stnání, jsou v procesu vzd�lávání/ odborné 
p�ípravy, rozši�ují si kvalifikaci nebo jsou zam�stnaní, a to i 
OSV�
CR07 - Bývalí ú�astníci, jejichž situace na trhu práce se 

Příloha usnesení č. 38/2016



�


���

�

zlepšila 
CR08 - Ú�astníci ve v�ku nad 54 let zam�stnaní do 6 m�síc�
po ukon�ení své ú�asti, v�etn� OSV�
CR09 - Znevýhodn�ní ú�astníci zam�stnaní do 6 m�síc� po 
ukon�ení své ú�asti v�etn� OSV�

Možnost ÚD-IPRÚ OP Z 1.1.1 
Rizika Rizika v p�ípad� nerealizace:  

Zvyšující se po�et dlouhodob� nezam�stnaných osob 

Klí�ové intervence Zam�stnávání osob ohrožených na trhu práce 
Aktivní vyhledávání, vytvá�ení a zprost�edkování pracovních 
p�íležitostí pro cílové skupiny 
Podpora samozam�stnávání znevýhodn�ných ú�astník�  
Kvalifika�ní, rekvalifika�ní a další vzd�lávací aktivity pro 
uchaze�e znevýhodn�né na trhu práce 
Aktivizace zam�stnavatel� s cílem zvýšit po�et 
zam�stnávaných osob z cílových skupin 
Poradenské a asisten�ní aktivity s cílem aktivizovat osoby 
znevýhodn�né na trhu práce a zprost�edkovat jim p�íležitosti 
ke zlepšení své situace 

Opat�ení 4.2 Podpora infrastruktury pro sociální podnikání

Zd�vodn�ní opat�ení: 

Jedním z nástroj� efektivní pomoci osobám znevýhodn�ným na trhu práce je sociální 
podnikání. Vysoké vstupní náklady na po�ízení infrastruktury sociálního podniku jsou jednou 
z p�ekážek jejich rozší�ení, chceme proto tuto p�ekážku zmírnit. Vznik a rozvoj sociálních 
podnik�, které zvýší zam�stnanost osob se ztíženým p�ístupem na trh práce, kterým by m�lo 
dojít ke zkvalitn�ní podmínek života pro znevýhodn�né obyvatele region�. 

Cílem je podpo�it vznik specifického podnikatelského prost�edí, zohled�ujícího pot�eby a 
specifika cílových skupin p�i jejich za�le�ování na trh práce a zohled�ujícího i pot�eby a 
možnosti regionu. Vedle podpory vzniku nových podnikatelských aktivit je pot�eba podpo�it 
rozvoj, rozši�ování kapacit a inovativní �ešení ve stávajících sociálních podnicích. 

Podpora nem�že být chápána pouze jako dotace na z�ízení pracovních míst pro znevýhodn�né 
zam�stnance, ale jde o investi�ní podporu vznikajících a udržitelných podnikatelských aktivit, 
které budou nadále ov��ovat a rozvíjet koncept a principy sociálního podnikání. 

Podporované aktivity nákup a rekonstrukce objekt�, za�ízení, vybavení a stavební 
úpravy, které vytvo�í podmínky pro sociální podnikání. 

Synergická vazba na další specifické 
cíle a opat�ení 

SpC 3 
O 4.1 

Hlavní cílové skupiny  osoby sociáln� vylou�ené  
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 osoby ohrožené sociálním vylou�ením  

Partne�i a další 
zapojené subjekty 

SML, LK, podnikatelské subjekty, nestátní neziskové 
organizace 

Zdroj financování / opera�ní 
program 

IROP 2.2 

Indikátory opat�ení 1 04 03 - Zvýšení zam�stnanosti v podporovaných podnicích 
se zam��ením na znevýhodn�né skupiny  
1 04 00 - Zvýšení zam�stnanosti v podporovaných podnicích 
1 00 00 - Po�et podnik� pobírajících podporu 
1 01 05 - Po�et nových podnik�, které dostávají podporu 
1 03 00 - Soukromé investice v projektech s ve�ejnou 
podporou (granty)  
1 04 11 - Míra nezam�stnanosti osob s nejnižším vzd�láním  
1 01 02 - Po�et podnik� pobírajících granty   

Možnost ÚD- IPRÚ IROP SC 2.2 
Rizika Riziko v p�ípad� nerealizace:  

Pokra�ující stagnace systému financování sociálních služeb 
Riziko nedo�erpání alokace:  
Riziko hrozí vzhledem k aplikaci pravidla de minimis a 
omezenému okruhu potenciálních žadatel�

Klí�ové intervence Vytvo�ení sociálních podnik�

Příloha usnesení č. 38/2016



�


�	�

�

�

Specifický cíl 5 Optimalizace infrastruktury pro vzd�lávání 

Popis cíle: 

Pro budoucí rozvoj území je t�eba mít nejen zdravé, ale i vzd�lané obyvatele. Vzd�lávání je 
proces dlouhodobý a podílí se na n�m celá �ada subjekt�. P�i návrhu opat�ení a jejich realizaci 
je t�eba plánovat již od úrovn� mate�ských škol, p�es základní a st�ední školství až po úrove�
celoživotního vzd�lávání dosp�lých (tzv. celoživotní vzd�lávání) a služeb zam�stnanosti. 
Sou�ástí školských služeb je i zájmové, um�lecké i neformální vzd�lávání. Podpora by m�la 
být sm�rována jak k rozvoji, ale zejména k optimalizaci a efektivit� využívání školské 
infrastruktury s ohledem na demografický vývoj spole�nosti. Vzd�lávání na st�edoškolské 
a vysokoškolské úrovni by m�lo být co nejvíce propojeno na praxi, �ímž se zvýší budoucí 
uplatnitelnost absolvent� škol. 

Vazba na strategické cíle: Cíl A, Cíl B, Cíl C 

Opat�ení 5.1 Optimalizace kapacit, zkvalitn�ní infrastruktury a vybavení vzd�lávacích 
za�ízení  

Zd�vodn�ní opat�ení 

Kapacita školské infrastruktury v �ad� lokalit již neodpovídá reálným pot�ebám vzešlým 
z demografické situace. �ást vzd�lávacích za�ízení i p�es intenzivní zm�ny a podporu 
z�izovatel� nespl�uje požadavky na bezbariérovost, resp. uzp�sobení pot�ebám žák�m 
s t�lesným a smyslovým postižením. Vybavení vzd�lávacích za�ízení zastarává a vzhledem 
k technologickému pokroku neodpovídá moderním požadavk�m na výuku, zejména v oblasti 
vybavení pro odborné p�edm�ty a klí�ové dovednosti a datové konektivity, p�i�emž se naopak 
zvyšuje poptávka trhu práce po polytechnických dovednostech a zvyšování klí�ových 
dovedností u absolvent�.  

V lokalitách, kde je to opodstatn�né, je proto nutné p�izp�sobit kapacitu školských za�ízení 
reálné poptávce, dále provést stavební úpravy posilující kapacity pro pot�eby výuky 
komunikace v cizích jazycích, odborných p�edm�t� a zavád�ní nových technologií do 
vzd�lávání, modernizaci datového p�ipojení a sítí a úpravy umož�ující zvýšení sociální 
inkluze žák� se speciálními vzd�lávacími pot�ebami.  

Podopat�ení 5.1.1 Optimalizace využití školské infrastruktury (MŠ, ZŠ a SŠ) vzhledem 
k reálné demografické situaci 

Z pohledu školství je nutné �ešit p�edevším nedostate�né rezervy v kapacitách mate�ských 
škol, ve vazb� na území, kde je prokazatelný nedostatek t�chto kapacit, a umožnit tak 
zapojení rodi�� t�chto d�tí na trh práce. Cílem v oblasti základního školství by m�lo být 
p�edevším navyšování stávajících kapacit základních škol v oblastech, kde se nachází sociáln�
vylou�ené lokality, jejich rekonstrukce a modernizace a p�ípadné z�izování nových za�ízení. 
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P�í této �innosti je vhodné krom� pot�ebné kapacity zvážit také územní lokalizaci škol, která 
m�že vést k dalšímu zkvalit�ování dostupnosti školství.

Podopat�ení 5.1.2 Stavební úpravy, po�ízení vybavení pro zajišt�ní rozvoje klí�ových 
kompetencí v rámci všech vzd�lávacích stup�� a forem vzd�lávání v�etn� posilování 
rovného p�ístupu ke vzd�lávání, 

Je t�eba provést stavební úpravy a zm�ny dispozic prostor škol tak, aby byl zvýšen po�et 
odborných u�eben, dále byla navýšena kapacita u�eben pro základní vzd�lávání a pro zajišt�ní 
kvalitního vzd�lávání klí�ových dovedností (multimediální u�ebny pro výuku p�írodov�dných 
�inností, multimediální u�ebny pro výuku cizích jazyk�). Prost�ednictvím kvalitní 
infrastruktury a zavád�ní nových technologií bude zajišt�n rovný p�ístup ke vzd�lání, vyšší 
kvalita základního vzd�lávání s ohledem na integraci žák� se speciálními vzd�lávacími 
pot�ebami a rozvoj p�enositelných dovedností, a tím zajistit reálnou uplatnitelnost žák�
v dalším studiu a na trhu práce.  
Podopat�ení je zam��eno dále na uzp�sobení objekt� škol pro pot�eby vzd�lávání žák� se 
speciálními vzd�lávacími pot�ebami, zejména s t�lesnými a smyslovými hendikepy. �ást 
objekt� škol i p�es intenzivní zm�ny a podporu z�izovatele nespl�uje požadavky na 
bezbariérovost, resp. uzp�sobení pot�ebám žák�m s t�lesným a smyslovým postižením. Jedná 
se zejména o objekty historické, ale i technologicky zastaralé (nap�. absence výtah� �i 
p�inejmenším plošin).  
Cílem je tento stav zm�nit a v 60 % objekt� využívaných ke vzd�lávání dosáhnout 
uzp�sobení takovým zp�sobem, který umožní odpovídajícím zp�sobem vzd�lávání žák� s 
hendikepy. Jedná se i o nezbytné stavební úpravy spojené s uzp�sobením sociálních za�ízení, 
ubytovacích za�ízení, stravovacích za�ízení, zavedení orienta�ních systém� budov pro žáky se 
smyslovým postižením. Je také pot�eba úzce spolupracovat se speciáln� pedagogickými 
centry (a potenciáln� i s pedagogicko-psychologickými poradnami), které poskytují 
poradenské služby pro tyto žáky, po�ízení kompenza�ních pom�cek a vybavení uzp�sobeného 
pot�ebám žák� s hendikepem. 

Podopat�ení 5.1.3 Zajišt�ní vnit�ní konektivity škol a vzd�lávacích za�ízení a p�ipojení k 
internetu  

Vzhledem ke stoupajícím nárok�m výuky na kvalitu datového p�ipojení je nezbytné zajistit 
datové p�ipojení školských za�ízení v souladu se sou�asnými požadavky a s tím související 
modernizaci vnit�ní konektivity škol.  

Podporované aktivity • stavby za ú�elem navýšení kapacit p�edškolních 
vzd�lávacích za�ízení v od�vodn�ných p�ípadech 

• stavební úpravy za ú�elem podpo�ení sociální 
inkluze, zvýšení kapacity v od�vodn�ných p�ípadech 
a rozvoje klí�ových dovedností  

• po�ízení vybavení za ú�elem zajišt�ní dostate�né 
kapacity, v�etn� úprav venkovního prostranství 
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(zele�, herní prvky). 
• po�ízení vybavení pro zajišt�ní rozvoje žák�

v následujících klí�ových kompetencích:  
- v oblastech komunikace v cizích jazycích 
- v oblasti technických a �emeslných obor�, p�írodních 

v�d 
- ve schopnosti práce s digitálními technologiemi 

Synergická vazba na další specifické 
cíle a opat�ení 

SpC 3, SpC 4, SpC 6 
O5.1,  

Hlavní cílové skupiny - d�ti v p�edškolním vzd�lávání  
- žáci  
- studenti  
- osoby se speciálními vzd�lávacími pot�ebami 
- osoby sociáln� vylou�ené  
- osoby ohrožené sociálním vylou�ením 
- pedagogi�tí pracovníci 

Partne�i a další zapojené subjekty SML, SMJN, obce, LK, další z�izovatelé škol a vzd�lávacích 
za�ízení 

Zdroj financování / opera�ní 
program 

IROP 2.4 

Indikátory opat�ení 5 00 20 - Podíl t�íletých d�tí umíst�ných v p�edškolním 
za�ízení 
5 00 01 - Kapacita podporovaných za�ízení pé�e o d�ti nebo 
vzd�lávacích za�ízení 
5 00 00- Po�et podpo�ených vzd�lávacích za�ízení  
5 00 30 - Podíl osob p�ed�asn� opoušt�jících vzd�lávací 
systém  

Možnost ÚD-IPRÚ IROP 2.4 
Rizika Riziko v p�ípad� nerealizace: 

Nadále chátrající infrastruktura pro vzd�lávání, nedostatek 
kapacit v za�ízeních, nízká úrove� výuky klí�ových 
dovedností 

Klí�ové intervence Stavební úpravy a modernizace za ú�elem rozvoje klí�ových 
kompetencí ve všech stupních a formách vzd�lávání  
Zvýšení a úprava kapacit MŠ 
Zlepšení konektivity ZŠ a SŠ 
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Tabulka 61: Financování dle opat�ení IPRÚ celkem 
Zdroj: Vlastní zpracování dle MPIN 
pozn.: všechny finan�ní tabulky jsou obsaženy v p�íloze dokumentu 
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Návrhová �ást B 

Následující specifické cíle a opat�ení 6-11, které nejsou financovatelné prost�ednictvím 
integrovaných nástroj�, budou dále �ešeny jako nezávazné a realizovány budou 
individuálními projekty financovanými z r�zných zdroj� mimo IPRÚ, nejsou tedy zahrnuty 
do finan�ního plánu ani harmonogramu. IPRÚ je zmi�uje zejména z d�vod� synergických 
efekt� a komplementarity. Popis opat�ení je proto stru�n�jší a obecn�jší.

Specifický cíl 6 Neinvesti�ní podpora celoživotního vzd�lávání 

Opat�ení 6.1 Podpora systému celoživotního vzd�lávání  

Zd�vodn�ní opat�ení: 

Cílem tohoto opat�ení je zejména motivovat ú�astníky vzd�lávání již od útlého v�ku 
k dokon�ení vzd�lání, rozvíjet jejich klí�ové kompetence, p�ipravit je v každém stupni 
vzd�lání nap�. prost�ednictvím doprovodných opat�ení na bezproblémový p�echod na stupe�
další a odstranit p�ípadné sociokulturní bariéry bránící jim v dokon�ení vzd�lání a vstupu na 
trh práce. Na vybudování takového skute�n� inkluzivního a nediskrimina�ního vzd�lávacího 
systému je zapot�ebí spolupráce nap�í� všemi sektory. 

Vazba na strategické cíle: Cíl B, Cíl C 

Podporované aktivity • tvorba vzd�lávacích program�

Synergická vazba na další specifické 
cíle a opat�ení 

SpC 5 
O6.2,  

Hlavní cílové skupiny - žáci  

- studenti  

- osoby se speciálními vzd�lávacími pot�ebami  

- pedagogi�tí pracovníci  

- pracovníci a dobrovolní pracovníci organizací 

p�sobících v oblasti vzd�lávání nebo asisten�ních 

služeb a v oblasti neformálního a zájmového 

vzd�lávání d�tí a mládeže 

- dosp�lí v dalším vzd�lávání 

Partne�i a další 
zapojené subjekty 

TUL, školy z území, nestátní neziskové organizace, SML a 
SJNN, ZOO, SEV DIVIZNA, LK 

Zdroj financování / opera�ní 
program 

OPVVV 
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Opat�ení 6.2 Zvyšování šancí pro uplatn�ní na trhu práce rozvojem služeb 
zam�stnanosti a rovných p�íležitostí, provázání nabídky poradenství a vzd�lávání s 
poptávkou trhu práce 

Zd�vodn�ní opat�ení: 

Mezi dlouhodob� nezam�stnané pat�í zejména osoby ohrožené sociálním vylou�ením a osoby 
pe�ující. Sociálním hendikepem t�chto osob je navíc výrazn� snížená možnost uplatn�ní na 
trhu práce. Kombinace ekonomické neaktivity a finan�ní nákladnosti pé�e p�edstavuje pro 
tyto skupiny riziko upadání do chudoby, na které musí být zam��ena intenzivní podpora. 
D�ležitá bude provázanost vzd�lávacích aktivit s trhem práce se zam��ením na posilování 
inkluzivního vzd�lávání a uplatnitelnost znevýhodn�ných osob na trhu práce. Zárove� je 
v území pot�eba provázat vzd�lávací systém s pot�ebami trhu práce, zejména v technických 
oborech a podnikatelské �innosti a podpo�it služby zam�stnanosti skupin ohrožených na trhu 
práce. 

Podporované aktivity • zprost�edkování zam�stnání  
• poradenské a informa�ní �innosti a programy  
• motiva�ní aktivity  

Synergická vazba na další specifické 
cíle a opat�ení 

SpC 3, SpC 4, SpC 6 
O5.1 

Hlavní cílové skupiny - uchaze�i a zájemci o zam�stnání,  
- osoby se zdravotním postižením,  
- osoby s kumulací hendikep� na trhu práce a 

ekonomicky neaktivní osoby, v�etn� osob vracejících 
se na trh práce po návratu z mate�ské/ rodi�ovské 
dovolené.  

Partne�i a další 
zapojené subjekty 

LK, ZŠ LBC a JBC, SML a SMJN, Centrum Kašpar, ÚP, 
NNO, FP TUL 

Zdroj financování / opera�ní 
program 

OPVVV 
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Specifický cíl 7 Rozvoj infrastruktury pro poskytování zdravotnických služeb a 
pé�e o zdraví 

Popis a zd�vodn�ní cíle: 

Zdravé obyvatelstvo je jedním ze základních p�edpoklad� dalšího rozvoje území. Liberecko - 
jablonecká aglomerace má již v sou�asné dob� v oblasti zdravotnictví velmi dobré postavení a 
v mnoha oborech poskytuje zdravotní pé�i nejen regionální, ale celokrajskou. P�esto jsou však 
p�íležitosti pro zvýšení kvality a tím i upevn�ní postavení místních zdravotnických za�ízení, a 
to p�edevším v oblasti infrastruktury, která je v sou�asné dob� výrazn� limitující pro další 
rozvoj medicíny (nap�íklad vy�ešení urgentního p�íjmu). V oblasti zdravotnické infrastruktury 
je t�eba v�novat pozornost zejména akutní, specializované a návazné pé�i. Rovn�ž je t�eba 
zlepšit dostupnost zdravotnických za�ízení, a to jak dopravní, tak bezbariérovou. 

Vzájemná synergie mezi zdravotními a sociálními službami vychází z aktuálního stavu 
populace v regionu, kdy dochází ke zvyšování po�tu osob v rizikových skupinách – sociálních 
i zdravotních, a zárove� k nedostate�nému pokrytí jejich pot�eb. Propojenost sociálních 
služeb se zdravotními je vhodná také vzhledem k požadavku a priorit� Evropské komise, 
která chce podporovat zdravotnictví pouze za p�edpokladu, že podpo�ené aktivity budou mít 
pozitivní vliv na sociální oblast a soc. za�le�ování. Problémem v oblasti zdravotnictví jsou 
p�edevším chyb�jící návazné sociální služby a jejich kapacita a nedostate�ná materiálová a 
technická vybavenost liberecké krajské nemocnice a nemocnice v Jablonci nad Nisou, která 
omezuje jejich další rozvoj v souladu s pot�ebami ve zdravotnictví.  

Vazba na strategické cíle: Cíl A, Cíl B, Cíl C 

Opat�ení 7.1 Zvýšení kvality, dostupnosti a bezbariérovosti zdravotnických za�ízení v�etn�
rozvoje infrastruktury pro akutní pé�i  

Podporované aktivity • technické úpravy budov a po�ízení nového 
speciálního zdravotnického vybavení, které zlepší 
podmínky poskytování akutní zdravotní pé�e v území 

• rozvoj elektronizace zdravotnictví v souladu 
s koncepcí EU a �R  

• úpravy budov a po�ízení vybavení s cílem zajistit 
bezbariérový p�ístup za�ízení a jejich snadnou 
dostupnost v rámci ve�ejné hromadné i individuální 
dopravy  

• vytvá�ení podmínek pro podporu transformace a 
modernizace metod psychiatrické pé�e 

Synergická vazba na další specifické 
cíle a opat�ení 

SpC 3 
O 7.2 

Hlavní cílové skupiny   obyvatelé 
 návšt�vníci 
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Partne�i a další zapojené subjekty KNL, LK, Nemocnice Jbc,  
Zdroj financování / opera�ní 
program 

IROP SC 2.3 

O 7.2 Modernizace infrastruktury a vybavení nemocnic se specializovanou a vysoce 
specializovanou pé�í a pé�í návaznou  

Podporované aktivity • technické úpravy budov a po�ízení nového 
speciálního zdravotnického vybavení, které zlepší 
podmínky poskytování specializované a návazné 
zdravotní pé�e v území 

• podpora rozvoje podmínek pro poskytování paliativní 
pé�e  

• po�ízení nového zdravotnického vybavení, které 
zlepší podmínky poskytování zdravotní pé�e v území 

Synergická vazba na další specifické 
cíle a opat�ení 

SpC 3 
O 7.1 

Hlavní cílové skupiny   obyvatelé 

Partne�i a další zapojené subjekty KNL, LK, nemocnice Jablonec nad Nisou 
Zdroj financování / opera�ní 
program 

IROP SC 2.3 
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Specifický cíl 8 Využití potenciálu území pro rozvoj cestovního ruchu 

Popis a zd�vodn�ní cíle: 

Každé území má svou jedine�nost díky p�írod�, kulturním a historickým památkám a jiným 
pam�tihodnostem. To se týká i území Liberecko - jablonecké aglomerace. V oblasti se 
nachází mnoho turistických atraktivit – p�írodních, kulturních, sportovních, apod. Smyslem 
opat�ení v rámci tohoto cíle bude ochrana, obnova a smysluplné využití chrán�ných lokalit a 
objekt�. Vzhledem k významu cestovního ruchu pro tuto aglomeraci je t�eba zajímavé 
lokality zp�ístupnit návšt�vník�m a tomu v rámci integrovaných �ešení p�izp�sobit také 
odpovídající dopravní a technickou infrastrukturu. 

Vazba na strategické cíle: Cíl A, Cíl C, Cíl D 

Opat�ení 

Opat�ení 8.1 Ochrana, obnova a zp�ístupn�ní zajímavých a chrán�ných p�írodních lokalit a 
objekt�

Podporované aktivity • aktivity regenerace památkov� chrán�ných lokalit a 
objekt�

• zajišt�ní dostupnosti památkov� chrán�ných lokalit a 
objekt�  

• aktivity na zajišt�ní ochrany p�írodních lokalit 

• zajišt�ní dostupnosti p�írodních lokalit a objekt�

Synergická vazba na další specifické 
cíle a opat�ení 

SpC 1, SpC 2, SpC 10 
O 8.2, O 8.3,  

Hlavní cílové skupiny   obyvatelé 
 návšt�vníci 

Partne�i a další zapojené subjekty LK, �eské Radiokomunikace, SMJN, ZOO 

Zdroj financování / opera�ní 
program 

IROP  SC 3.1 

Opat�ení 8.2 Využití lokalit, p�írodního a kulturního d�dictví - infrastruktura pro volný �as a 
turistiku 

Podporované aktivity • budování a zkvalit�ování doprovodné infrastruktury, 
mobiliá�e a dalšího vybavení ve�ejného prostranství 
ur�eného k trávení volného �asu a turistických tras 

• zvyšování p�ístupnosti a bezbariérovosti t�chto 
lokalit, zlepšování návaznosti na sít� ve�ejné dopravy  

• podpora rozvoje infrastruktury šetrného cestovního 
ruchu 

• podpora systémového rozvoje spole�né prezentace a 
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využití významných kulturních a p�írodních prvk�

Synergická vazba na další specifické 
cíle a opat�ení 

SpC 1, SpC 2,  
O 8.1, O 8.3 

Hlavní cílové skupiny   obyvatelé 
 návšt�vníci 

Partne�i a další zapojené subjekty LK, SMJN, SML, ZOO, M�stské lesy, podnikatelské subjekty 
Zdroj financování / opera�ní 
program 

IROP SC 3.1 

O 8.3 Podpora služeb a rozvoj cestovního ruchu 

Podporované aktivity • podpora dopl�kových služeb cestovního ruchu 

• vytvá�ení nových produkt� cestovního ruchu 

Synergická vazba na další specifické 
cíle a opat�ení 

SpC 1, SpC 5 
O 8.1, O 8.2 

Hlavní cílové skupiny   obyvatelé 
 návšt�vníci 

Partne�i a další zapojené subjekty LK, SML, SMJN, podnikatelské subjekty 
Zdroj financování / opera�ní 
program 

NE 
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Specifický cíl 9 Zvýšení spolehlivosti technické infrastruktury a zlepšování 
kvality ovzduší 

Popis a zd�vodn�ní cíle: 

V rámci cíle se jedná o realizaci takových opat�ení, která zvýší kvalitu co nejv�tšího množství 
technické infrastruktury, a to jak vodovodní, energetické, kanaliza�ní, telekomunika�ní, apod. 
Realizace všech plánovaných opat�ení by m�la probíhat s cílem pozitivního dopadu na životní 
prost�edí, jde tedy o maximální snižování nebo úplné odstran�ní dosavadní zát�že ŽP. 

V celém regionu je využíván vysoký podíl pevných paliv pro vytáp�ní, což ovliv�uje kvalitu 
ovzduší. V obou statutárních m�stech jsou výrazné problémy s centrálním zdrojem a rozvody 
tepla, které neodpovídají obecn� technickým normám, správnému hospoda�ení s energiemi 
(úniky tepla) a poptávce. D�sledkem je nevyhovující cenová dostupnost dodávek tepla pro 
ob�any. Tento problém by m�l být �ešen zpracováním energetické koncepce. Je nutná 
zejména modernizace teplovodní rozvodné sít�, která je p�edimenzovaná (v Jablonci nad 
Nisou již dochází k revitalizaci CZT). 

Prioritou v oblasti zlepšování kvality ovzduší tak v �ešeném území je modernizace lokálních 
topeniš
 vým�nou kotl� nižších t�íd za kotle t�íd vyšších s nižší produkcí emisní vyšší 
efektivitou vytáp�ní a zateplování dom�, které sníží jejich energetickou náro�nost a  tím i 
nároky na vytáp�ní. 

Vazba na strategické cíle: Cíl C 

Opat�ení 
O9.1 Zajišt�ní bezproblémového zásobování obyvatel pitnou vodou

Podporované aktivity • vytvá�ení podmínek pro dosažení evropských 
standard� p�i pokrytí území zásobovacími 
vodovodními systémy 

• zlepšování kvality povrchové vody, vytvá�ení 
podmínek pro eliminaci hlavních zdroj� zne�išt�ní 

Synergická vazba na další specifické 
cíle a opat�ení 

SpC 10 
O9.3 

Hlavní cílové skupiny  obyvatelé území 
Partne�i a další zapojené subjekty Mníšek, Sv�tlá pod Ješt�dem, SVS a.s. 

Zdroj financování / opera�ní 
program 

OPŽP SC 1.1  
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O9.2 Optimalizace zásobování energiemi, teplem a TUV - zvýšení stability a kapacity 
energetických sítí   

Podporované aktivity • vytvá�ení podmínek pro spolehlivý systém 
zásobování elektrickou energií vzhledem 
k o�ekávaným pot�ebám v území

• opat�ení na snížení energetické náro�nosti provozu 
p�i vytáp�ní 

Synergická vazba na další specifické 
cíle a opat�ení 

SpC 10 
O9.5 

Hlavní cílové skupiny   obyvatelé území 
 podnikatelské subjekty 

Partne�i a další 
zapojené subjekty 

RWE, �EZ, Jablonecká energetická, Teplárna Lbc 

Zdroj financování / opera�ní 
program 

OPŽP, OPPIK, pouze bezpe�nost p�enosových sítí 

O9.3 Rekonstrukce a výstavba kanaliza�ních sítí 

Podporované aktivity • vytvá�ení podmínek pro dosažení evropských 
standard� p�i pokrytí území kanaliza�ními systémy 

• zlepšování nakládání s odpadními vodami 

Synergická vazba na další specifické 
cíle a opat�ení 

SpC 10 
O9.1 

Hlavní cílové skupiny  Obyvatelé území 

Partne�i a další 
zapojené subjekty 

Dlouhý Most, Je�manice, Mníšek, Sv�tlá pod Ješt�dem, 
Pule�ný SO Vratislavice, SML, SVS a.s.   

Zdroj financování / opera�ní 
program 

OPŽP SC 1.1 

O9.4 Rozvoj telekomunika�ních a informa�ních technologií 

Podporované aktivity • vytvá�ení podmínek pro zlepšení dostupnosti služeb 
spoj� a telekomunikací ve vztahu k pot�ebám území 
zejména v odlehlejších a mén� saturovaných 
lokalitách (zajišt�ní rozvoje sítí pro vysokorychlostní 
p�ístup k internetu, dopl�ování vysílacích rádiových 
sítí pro zemské digitální TV a rozhlasové vysílání a 
výstavby univerzálního telekomunika�ního systému 

Synergická vazba na další specifické 
cíle a opat�ení 

SpC 6, SpC 8 

Hlavní cílové skupiny   obyvatelé území 
 návšt�vníci 

Partne�i a další SML, SMJN, LIS, obce v území 
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zapojené subjekty 
Zdroj financování / opera�ní 
program 

IROP SC 3.2 

O9.5 Zavád�ní energeticky úsporných opat�ení 

Podporované aktivity • snižování energetické náro�nosti ve�ejných budov 

• monitoring energetických pot�eb v území 

• snižování energetické náro�nosti ve�ejného osv�tlení 

• podpora snižování energetické náro�nosti provozu 
výrobních, distribu�ních a spot�ebních systém� a 
objekt� v soukromém vlastnictví 

Synergická vazba na další specifické 
cíle a opat�ení 

SpC 10 
O9.2, O9.5 

Hlavní cílové skupiny   obyvatelé 

Partne�i a další zapojené subjekty SML, SMJN, LK, obce v území 
Zdroj financování / opera�ní 
program 

IROP(bydlení) a OPŽP (ve�. budovy) 

O9.6 Odstra
ování zdroj� zvýšené prašnosti, zlepšování kvality ovzduší 

Podporované aktivity • opat�ení na snížení emisí p�i vytáp�ní  

Synergická vazba na další specifické 
cíle a opat�ení 

SpC 3, SpC 10 
O10.5 

Hlavní cílové skupiny   obyvatelé 
 návšt�vníci 

Partne�i a další zapojené subjekty Teplárna Lbc, SML, Jablonecká energetická 
Zdroj financování / opera�ní 
program 

IROP SC 1.1 u silnic, OPŽP SC 2.2 
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Specifický cíl 10 Minimalizace ekologických rizik a pé�e o p�írodní prost�edí 

Popis a zd�vodn�ní cíle: 

Jednou z d�ležitých složek života v kterémkoliv území je životní prost�edí. Pé�e o n�j je 
povinností nejen ve�ejné správy, ale také obyvatel m�sta a dalších subjekt�, které mohou tuto 
oblast jakkoliv ovlivnit. Podporu je t�eba v�novat ve�ejné zeleni, neudržovaným plochám 
a prostranstvím. Dále situaci v oblasti vodních ploch a tok�, eliminaci rizik záplav a povodní. 
Celkov� je nutné vytvá�et takové podmínky v oblasti životního prost�edí, které budou dávat 
p�edpoklad snižování dopad� lidské �innosti na všechny jeho složky. 

Vazba na strategické cíle: Cíl A, Cíl C 
Opat�ení 

O 10.1 Zvýšení kvality ve�ejných prostranství a zelen� - prostupnost a obnova p�irozené funkce 
krajiny 

Podporované aktivity • podpora zkvalit�ování ve�ejných prostranství a 
doprovodné infrastruktury 

• zvyšování kvality ve�ejných prostranství 
dopl�ováním zelen�

• zkvalit�ování pé�e o ve�ejná prostranství a ve�ejnou 
zele�

• opat�ení na zachování a zvýšení prostupnosti m�st a 
obcí a dostupnosti volné krajiny 

• revitalizace a podpora obnovy p�irozených funkcí 
krajiny, zohledn�ní p�irozených pot�eb zde se 
vyskytujících rostlin a živo�ich�

• likvidace invazních druh� rostlin s cílem zachovat 
p�vodní biodiverzitu prost�edí 

Synergická vazba na další specifické 
cíle a opat�ení 

SpC 8, SpC 9, SpC 11 
O10.2, O10.2 

Hlavní cílové skupiny   obyvatelé 
 návšt�vníci 

Partne�i a další zapojené subjekty SML, SMJN, �ímskokatolická církev Farnost Dlouhý Most, 
SP Vratislavice, obce území, M�stské lesy, �SOP Kate�inky 

Zdroj financování / opera�ní 
program 

OPŽP SC 4.4 

O 10.2 Snižování rizika povodní v�etn� revitalizace vodních tok�

Podporované aktivity • podpora obnovy a revitalizace p�irozených vodních 
ploch a tok�  

Příloha usnesení č. 38/2016



�


���

�

• podpora p�irozeného zadržování vody v krajin�, 
zejména v lesích, parcích a plochách zelen�

• vytvá�ení protipovod�ových zábran p�irozeného 
charakteru 

Synergická vazba na další specifické 
cíle a opat�ení 

SpC 9,  
O10.1, O10.3 

Hlavní cílové skupiny   obyvatelé 
 návšt�vníci 

Partne�i a další zapojené subjekty SML, Povodí, Teplárna, Pule�ný, SO Vratislavice, ZOO, 
SMJN 

Zdroj financování / opera�ní 
program 

OPŽP SC 4.3, SC 1.3 a SC 1.4 

O 10.3 Snižování dopad� lidské �innosti na životní prost�edí 

Podporované aktivity • zlepšování nakládání s odpady 

• podpora separace a recyklace komunálního odpadu 

• protipovod�ová opat�ení 

Synergická vazba na další specifické 
cíle a opat�ení 

SpC 2, SpC 5, SpC 9 
O10.1, O10.2 

Hlavní cílové skupiny  obyvatelé 

Partne�i a další zapojené subjekty LK, obce území, SML, SMJN; 

Zdroj financování / opera�ní 
program 

OPŽP SC 3.5  
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Specifický cíl 11 Efektivní správa území 

Popis a zd�vodn�ní cíle: 

Fungování života ve m�stech a obcích je odrazem �innosti ve�ejné správy. Vzhledem k tomu, 
že sou�asná doba s sebou nese obrovské tempo, je tento stav spojen s celou �adou rizik. 
Jedním z nich je nedostate�ná spolupráce a informovanost ob�an� ze strany samosprávy, ale i 
pom�rn� velký nezájem o ve�ejné d�ní. Ze strany ve�ejné správy je nutné v tomto ohledu 
zvýšit snahu v oblasti nejr�zn�jších forem místního partnerství, které by m�ly pozitivní p�ínos 
v procesu informovanosti a koordinace plánování rozvoje. K tomu je možné využít nové, 
moderní technologie, které mohou tyto snahy uleh�it. 

V situaci, kdy ve�ejná správa disponuje omezenými zdroji, bude r�st úloha místních aktér�, 
neziskových organizací a spolk� p�i rozvoji kvality života a zvyšování atraktivity území pro 
život. Spolky mají k tomuto rozvoji vhodný potenciál, ale ze strany ve�ejné správy bude t�eba 
tento potenciál vhodn� podpo�it tak, aby neziskové organizace na sebe tento úkol mohly 
p�evzít. 

Vazba na strategické cíle: Cíl B, Cíl C, Cíl E 

Opat�ení 

O 11.1 Zlepšení komunikace ve�ejné správy s ve�ejností v�etn� budování informa�ní 
infrastruktury 

Podporované aktivity • zvýšení informovanosti ob�an� ze strany ve�ejné 
správy 

• zajišt�ní organiza�n� technických nástroj� ke 
zlepšení vzájemné informovanosti 

Synergická vazba na další specifické 
cíle a opat�ení 

SpC 2, SpC 5, SpC 7, SpC 8 
O 11.1, O 11.3 

Hlavní cílové skupiny  obyvatelé 
 návšt�vníci 

Partne�i a další zapojené subjekty SMJN, SML, LIS 

Zdroj financování / opera�ní 
program 

OPZ IP 4.1 SC 1, IROP SC 3.2 

O 11.2 Kontinuální a koordinované plánování rozvoje území – podpora r�zných forem místního 
partnerství

Podporované aktivity • zvýšení úlohy místních aktér�, neziskových 
organizací a spolk�

• koordinace strategických a územních plánování 
v území obcí 

• podpora potenciálu NNO v území 
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Synergická vazba na další specifické 
cíle a rozvojová opat�ení 

všechny SpC 
O 11.1, O 11.3 

Hlavní cílové skupiny   obyvatelé 
 zam�stnanci ve�ejné správy 

Partne�i a další zapojené subjekty SML, SMJN 

Zdroj financování / opera�ní 
program 

IROP SC 3.3 

O 11.3 Zavád�ní moderních systém� a zp�sob� �ízení ve�ejné správy - podpora partnerství a 
efektivní ve�ejné správy 

Podporované aktivity • spolupráce ve�ejné správy s ob�any 

Synergická vazba na další specifické 
cíle a rozvojová opat�ení 

SpC 5, SpC 7 
O 11.3 

Hlavní cílové skupiny  obyvatelé 
 zam�stnanci ve�ejné správy 

Partne�i a další zapojené subjekty SMJN, SML 
Zdroj financování / opera�ní 
program 

OPZ IP 4.1 SC 1 
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H.5 Koinciden�ní matice  
Tabulka 62: Koinciden�ní matice – vazba mezi specifickými cíli a opat�eními 
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Koinciden�ní matice ukazuje, nakolik jsou vzájemn� provázána opat�ení v rámci jednoho specifického cíle, p�ípadn� více specifických 
cíl� definovaných strategií. Vzájemná vazba, resp. intenzita vazeb mezi opat�eními strategie je v koinciden�ní matici vyjád�ena 
v n�kolika úrovních (0 - žádná vazba, 1 - slabá vazba, 2 - silná vazba/prokazatelná návaznost, vzájemná podmín�nost).

Příloha usnesení č. 38/2016



�


���

�

H.6 Horizontální témata 

P�i zpracování Strategie bylo t�eba dbát na dodržení jednoho ze základních princip�
pro tvorbu podobných koncep�ních dokument� - respektování horizontálních témat 
definovaných Evropskou komisí. Tato témata zasahují do všech socioekonomických oblastí, 
a proto se promítají do všech strategických i specifických cíl� definovaných ve Strategii.  

Rovné p�íležitosti a udržitelný rozvoj jsou základní horizontální témata, která byla 
zohled�ována v pr�b�hu zpracování všech �ástí Strategie, zejména p�i definování cíl� a na n�
navazujících opat�ení, projekt�, aktivit a �inností. 

Horizontální témata jsou promítnuta ve všech navržených specifických cílech. Za 
nejd�ležit�jší principy p�i napl�ování horizontálních témat lze považovat následující: 

Rovné p�íležitosti – strategie IPRÚ zohled�uje podporu rovných p�íležitostí pro všechny 
skupiny obyvatel, které jsou reáln� nebo potenciáln� ohrožené diskriminací jakéhokoliv 
druhu. V rámci p�ípravy strategie byly identifikovány hlavní cílové skupiny, u nichž je t�eba 
zlepšit jejich pozici v oblasti rovných p�íležitostí. Jedná se zejména o menšiny, i s ohledem na 
doporu�ení Evropské komise se speciálním zam��ením na d�ti, žáky a studenty, dále na 
bezdomovce, sociáln� slabé a chudé, dlouhodob� nezam�stnané, matky samoživitelky, 
handicapované a osamocené obyvatele. V rámci všech relevantních projekt� bude brán z�etel 
na jejich praktický dopad na zlepšení situace t�chto skupin obyvatel a v rámci strategie budou 
nastaveny indikátory na vyhodnocení reálné zm�ny jejich situace.  

Udržitelný rozvoj území – tento princip bude uplat�ován zejména s ohledem na klí�ové cíle 
v environmentálním pilí�i, jimiž jsou snižování emisí skleníkových plyn�, zmenšování 
produkce odpad� a zne�išt�ní prost�edí, ochrana p�írodní složky a celkové snižování 
ekologické stopy v oblasti životního prost�edí. V oblasti sociálního pilí�e se jedná zejména 
o zam��ení na zlepšení postavení sociáln� znevýhodn�ných až vylou�ených skupin obyvatel. 
V ekonomickém pilí�i pak p�jde zejména o snižování energetické náro�nosti výroby, podporu 
rozvoje a využívání tzv. zelených technologií a vytvo�ení finan�ních zdroj� pro realizaci výše 
uvedených opat�ení. 

Zp�sob a rozsah �ešení horizontálních témat rovných p�íležitostí i udržitelného rozvoje bude 
vyhodnocován p�i výb�ru projekt� k budoucí podpo�e a to nejen ve fázi jejich hodnocení, ale 
také v pr�b�hu p�ípravy jednotlivých projekt�, formou aktivního dialogu s p�edkladateli 
projekt� tak, aby horizontální témata nebyla pouze formální záležitostí, ale aby bylo 
maximáln� využito potenciálu jednotlivých projekt� k �ešení vybraných problém� práv�
v oblasti horizontálních témat.  

Dalším d�ležitým principem je využití synergických efekt� navržených cíl� a opat�ení, 
které tvo�í vyvážený a vzájemn� se podporující systém zajiš
ující rozvoj území. Již ve fázi 
návrhu cíl� a opat�ení byla sledována podpora integrovaných �ešení, namísto izolovaných 
projekt� �ešících pouze jednu problémovou oblast v jedné lokalit�.�
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I. IMPLEMENTA�NÍ �ÁST  

I.1 Popis zp�sobu �ízení IPRÚ – p�ípravná fáze 

P�ípravný výbor 

�leny P�ípravného výboru byli zástupci samospráv statutárního m�sta Liberec a Jablonec nad 
Nisou a starosta M�stského obvodu Vratislavice nad Nisou. Dále byli �leny odborní 
pracovníci magistrát� obou m�st a pro úplnost m�l své zastoupení v P�ípravném výboru 
i vedoucí odboru regionálního rozvoje a evropských projekt� Krajského ú�adu Libereckého 
kraje. P�ípravný výbor se pravideln� scházel v p�edem plánovaných termínech. Termíny byly 
vždy vázány na d�ležité milníky procesu. 

�lenové P�ípravného výboru: 
Ji�í Rutkovský, nám�stek primátora SML 
Petr Vobo�il, nám�stek primátora SMJN 
Aleš Preisler, starosta MO Liberec – Vratislavice nad Nisou 
Michal Vereš�ák, vedoucí odboru MML, manažer projektu 
Martin �ech, MML 
Dana Štefanová, MML 
Tomáš Beneš, vedoucí odboru MMJN 
Iveta Habadová, MMJN 
Michaela Smr�ková, MMJN 
Zuzana Bencová, MMJN 
Michael Otta, vedoucí odboru KÚLK 
Ji�í Lauerman, vedoucí projektu  

Výkonný projektový tým 

Pro operativní p�ípravu byl ustaven výkonný projektový tým, jehož �leny byli manažer 
a vedoucí projektu a dále ur�ení odborní pracovníci magistrát�. Tato užší skupina se scházela 
dle pot�eby, p�enášela aktuální informace do P�ípravného výboru a velmi bedliv� sledovala 
aktuální vývoj dokument� a podklad� pro zpracování Strategie. �lenové Projektového týmu 
rovn�ž zajiš
ovali informovanost uvnit� obou magistrát�, ú�astnili se ve�ejných projednávání 
a komunikovali nap�í� organiza�ní strukturou pro zpracování Strategie. 

Expertní tým 

Tento tým byl složen zejména z odborník� a zástupc� institucí, kte�í mohli významn� p�isp�t 
zejména z pohledu znalosti regionálních, resortních �i místních strategií, koncepcí 
a rozvojových trend�. �lenové expertního týmu se zapojovali zejména do procesu konzultací 
k analytickým podklad�m pro zpracování Strategie pro realizaci IPRÚ a následn� do procesu 
zpracování návrhové �ásti. Komunikace s �leny ET probíhala jak p�i spole�ném setkávání tak 
zejména elektronickou cestou. 
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�íslo �innost - mezník XI XII UKON�ENÍ

1. �ídicí a organiza�ní struktura

1.1 ustavení vedoucího projektu a zahájení �innosti 10.02.2014

1.2 jmenování manažera projektu 27.02.2014

1.3 ustavení P�ípravného výboru a zahájení �innosti 14.02.2014

1.4 jednání P�ípravného výboru

1.5 sestavení výkonného projektového týmu 07.03.2014

1.6 výb�r �len� Výboru pro realizaci IPRÚ 31.07.2014

1.7 ustavení a zahájení �innosti Výboru pro realizaci 01.08.2014

1.8 ustavení a zahájení �innosti �ídicího výboru IPRÚ 13.5.2015

2. Žádost OP TP 

2.1 zpracování žádosti 15.02.2014

2.2 schválení žádosti 28.02.2014

2.3 podání žádosti 28.02.2014

2.4 rozhodnutí 31.3.2014

3. Socioekonomická analýza

3.1 zpracování zadávací dokumentace pro VZ 14.02.2014

3.2 vypsání VZ 07.03.2014

3.3 podání nabídek 20.03.2014

3.4 výb�r dodavatele 15.04.2014

3.5 zpracování socioekonomické analýzy 31.05.2014

3.6 odevzdání a projednání díl�ích výstup� 15.05.2014

3.7 odevzdání kompletní analýzy 31.05.2014

3.8 záv�re�né projednání  a oponentura 30.06.2014

4. Podklady pro Strategii

4.1 sb�r / p�ehled zám�r� v území 14.02.2014

4.2 rešerše strategií v území 15.03.2014

4.3 pracovní návrh vymezení území 15.03.2014

4.4 potvrzení vymezeného území a vnit�ní zónace 15.05.2014

4.5 ZM obou m�st - schválení území 30.6. 2015

4.6 P�edvýzva na sb�r projektových zám�r� 13.8. 2015

5. Zpracování Strategie

5.1 shrnutí analytických záv�r� a podklad� 31.05.2014

5.2 vize, strategické cíle, zásadní témata 15.06.2014

5.3 specifické cíle 30.06.2014

5.4 opat�ení 15.07.2014

5.5 principy pro p�edvýb�r projekt� 31.07.2014

5.6
principy pro další dopracování Strategie (indikátory, 
fin.plán, hmg, implementace)

31.07.2014

5.7 kompletace a projednání pracovní verze 15.08.2014

5.8 schválení pracovní verze Strategie 26.08.2014

5.9 prezentace, zve�ejn�ní Strategie 31.8.2014

5.10 aktualizace Strategie 12.10.2015

5.11 nastavení implementace a monitoringu 12.10.2015

5.12 kompletace Strategie 16.10.2015

5.13 posouzení SEA 9.10 2015

6. Expertní tým a Pracovní skupiny

6.1 návrh složení expertního týmu 15.04.2014

6.2 zapojení expertního týmu (oponování výstup�) 01.05.2014

6.3 návrh zam��ení tématických PS 19.07.2014

6.4 nominace �len� PS 31.08.2014

6.5 zapojení PS (projednávání návrhové �ásti) 01.09.2014

7. �ídicí výbor a odborné Pracovní skupiny

7.1 1. jednání �V IPRÚ 13.5.2015

7.2 2. jednání �V IPRÚ 4.6.2015

7.3 1. kolo odborných Pracovních skupin 23.-29.6 15

7.4 2. kolo odborných Pracovních skupin 9.-15.7. 15

7.5 3. jednání �V IPRÚ 20.7. 2015

7.6 3. kolo odborných Pracovních skupin 21.-28.8.15

7.7 4. jednání �V IPRÚ 2.9. 2015

7.8 5. jednání �V IPRÚ 14.10.2015

8. Partnerství a konzultace

8.1 jednání se starosty obcí 24.9. 2015

8.2 jednání s klí�ovými aktéry v území 30.11. 2015

8.3 konzultace s experty MMR 10.11. 2015

8.4 ve�ejné projednání a zapracování p�ipomínek 30.11. 2015

VIII

Harmonogram zásadních krok� zpracování pracovní verze Strategie 2014-2015

IX XII III IV V VI VII

�
Obrázek 25: Harmonogram 
Pozn.: Barvy v harmonogramu nesly význam pouze pro zpracující tým, nyní již jejich ú�el není aktuální, pouze oranžová barva ozna�uje rok 2015
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I.2 Popis zp�sobu �ízení IPRÚ – realiza�ní fáze 

Popis realizace IPRU 

Nositel, tedy statutární m�sto Liberec, realizuje aktivity integrovaného nástroje dle finan�ního 
plánu v jednotlivých letech tak, jak byly schváleny �O a ministryní pro místní rozvoj. 
Realizace integrovaného nástroje spo�ívá jednak v p�íprav� a realizaci projekt� nositele, 
jednak v iniciaci a koordinaci p�i p�íprav� a realizaci projekt� jiných subjekt�, které napl�ují 
integrovaný nástroj. Nositel IN komunikuje prost�ednictvím RSK, resp. NSK 
s relevantními �O s ohledem na harmonogram územn� specifických výzev.  

Nositel IPRÚ prost�ednictvím níže uvedených orgán� bude v rámci realizace IPRÚ provád�t 
koordinaci aktivit v souladu s harmonogramem IPRÚ, monitorovat napl�ování a p�ijímat 
opat�ení k jejímu pln�ní (v�. její aktualizace). Po celou dobu realizace bude udržována 
spolupráce a komunikace mezi jednotlivými subjekty v rámci níže uvedeného organiza�ního 
schéma: 

Organiza�ní struktura pro �ízení IPRÚ 

Pro zpracování Integrované strategie rozvoje území Liberecko – jablonecké aglomerace byla 
ustavena organiza�ní struktura, schválená p�íslušnými orgány samosprávy. Jejím posláním 
bylo zajistit co nejužší provázanost jednotlivých krok� procesu tvorby Strategie na praxi 
a realitu v území. Celá struktura se skládala z následujících složek (viz schéma) a jejich popis 
je uveden v dalších �ástech textu. 
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Obrázek 26: Organiza�ní struktura 
IPRÚ 
Zdroj: Vlastní zpracování 
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�ídící výbor 

Složení �ídicího výboru respektuje minimální požadavky stanovené Metodickým pokynem 
k integrovaným nástroj�m a zárove� reflektuje místní situaci, provedenou analýzu 
stakeholder� a zkušenosti z p�ípravné fáze IPRÚ, v níž p�sobil Výbor pro p�ípravu 
integrované strategie. �ídící výbor IPRÚ byl ustaven Zastupitelstvem m�sta Liberec a 
Jablonec nad Nisou v tomto složení:  

 1 zástupce nositele 
 1 zástupce partnera 
 1 zástupce kraje 
 1 zástupce m�st a obcí z aglomerace 
 zástupce níže uvedených oblastí/organizací op�t v po�tu minimáln� 1 zástupce: 

o zástupce za oblast školství a vzd�lávání 
o zástupce za neziskovou sféru (asociace nestátních neziskových organizací) 
o zástupce za oblast dopravy 
o zástupce Agentury pro sociální za�le�ování 
o zástupce Ú�adu práce 
o zástupce za sociální oblast 
o zástupce za Dopravní podnik 
o zástupce za Hospodá�skou komoru 

 manažer IPRÚ (bez hlasovacího práva) 

Uvedený po�et �len� p�edstavuje minimální složení �ídícího výboru IPRÚ, které se m�že 
rozhodnutím nositele IN rozší�it o další �leny. 

� Nositel IPRÚ je odpov�dný za jeho p�ípravu, za napl�ování principu partnerství a 
koordinaci aktivit místních aktér� v daném území, výb�r vhodných projekt� pro pln�ní 
cíl� IPRÚ, monitoring a reporting pr�b�hu pln�ní IPRÚ, realizaci strategie jako celku 
a pln�ní jejích schválených cílových hodnot (které vznikají agregací hodnot 
realizovaných projekt�). Nositel zodpovídá také za publicitu IPRÚ jako celku. 

� Statutární orgán nositele – schvaluje integrovanou strategii, zm�ny prioritních 
oblastí a specifických cíl� strategie, zm�ny rozpo�tu specifických cíl� a opat�ení, 
zm�ny indikátor�, uzav�ení partnerské smlouvy s realizátorem integrovaného projektu. 

� �ídící výbor IPRÚ je odpov�dný v��i nositeli IPRÚ za �ádný pr�b�h realizace 
strategie a vydává doporu�ení orgán�m samospráv a statutárním orgán�m zapojených 
partner�. Doporu�uje za�azení integrovaného projektu do IPRÚ a podepsání smlouvy 
mezi nositelem IPRÚ a realizátorem integrovaného projektu (Pokud jsou �lenové �V 
zárove� nositeli projektu p�edkládaného k za�azení do integrované strategie, musí se 
v tomto p�ípad� zdržet hlasování.). P�edsedou je zástupce nositele IPRÚ, kterého 
pravomocn� deleguje nositel IPRÚ. Pr�b�h jednání se �ídí jednacím �ádem. Jednání se 
ú�astní manažer IPRÚ, ovšem bez hlasovacího práva. Zasedání výboru se koná 
minimáln� 2x ro�n� na základ� podn�tu p�edsedy výboru. Alespo� jeden �len výboru 
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musí být zapojen do Regionální stálé konference, aby byla zajišt�na vzájemná 
komunikace mezi ob�ma platformami a p�edcházelo se územním �i v�cným 
p�ekryv�m intervencí. 

� Manažer IPRÚ (p�ípadn� jeho tým – asistenti, konzultanti) je odpov�dný nositeli 
IPRÚ za každodenní �ízení a koordinaci realizace strategie, za komunikaci s 
žadateli/p�íjemci, �ídicími orgány program� i s ve�ejností a spolupráci s �ídicím 
výborem IPRÚ. Manažer p�edkládá �ídícímu výboru k posouzení projekty navržené 
jednotlivými potenciálními žadateli k za�azení do IPRÚ. Vykonává �innosti spojené s 
administrací IPRÚ a projekt� vybraných k realizaci v informa�ním systému MMR 
MS2014+. Manažer sleduje pr�b�h realizace projekt� na základ� informací a 
podklad�, které realizáto�i integrovaných projekt� p�edávají manažerovi podle 
uzav�ené smlouvy o partnerství. Manažer také monitoruje pr�b�h realizace IPRÚ jako 
celku a v pravidelných intervalech p�edává informace �ídícímu výboru. 

� Tematický koordinátor/komunikátor je odpov�dný manažerovi IPRÚ za sla	ování 
spolupráce subjekt� v území souvisejících s daným tématem (potenciálních žadatel�
koncentrujících se v pracovních skupinách. Koordinátor se podílí na vytvá�ení 
partnerství mezi subjekty v rámci jednotlivých témat �ešených IPRÚ a m�že s 
potenciálními žadateli konzultovat rozsah a obsahové zam��ení projektového zám�ru 
tak, aby byl v co nejv�tším souladu s integrovanou strategií. Koordinátor pr�b�žn�
p�edává informace manažerovi IPRÚ. 

� Pracovní skupina IPRÚ – zde se koncentrují individuální p�edkladatelé projektových 
zám�r�/žádostí o dotaci. Spoluvytvá�í komplexní projektovou fiši složenou z n�kolika 
integrovaných projekt�, které povedou k napln�ní daného opat�ení v�. p�íslušných 
monitorovacích indikátor�. Kompletní projektovou fiši p�edkládá �ídícímu výboru 
IPRÚ, kterému zárove� m�že p�edkládat návrhy a doporu�ení na zm�ny parametr�
IPRÚ Liberec – Jablonec nad Nisou. 

� Realizátor konkrétního projektu je odpov�dný za �ádné pln�ní jeho schváleného 
projektu (podle podmínek daných konkrétním programem a cíli IPRÚ), za spolupráci s 
nositelem IPRÚ, v�asné p�edávání informací a podklad� manažerovi daného IPRÚ, 
dále za podporu nositele strategie p�i zpracování hodnotících zpráv a za udržitelnost 
jím realizovaného projektu a pln�ní podmínek rozhodnutí o poskytnutí dotace. 

Popis odd�lení funkcí 

P�edpokládá se, že statutární m�sto Liberec bude žadatelem o dotace u projekt� realizovaných 
v rámci IPRÚ Liberec – Jablonec nad Nisou, kde zárove� m�sto plní funkci nositele. Z tohoto 
d�vodu má m�sto jasn� odd�lené role žadatele od rolí souvisejících s posuzováním souladu 
projekt� s integrovanou strategií.  
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Manažer IPRÚ a asistent manažera jsou v organiza�ní struktu�e m�sta za�azeni do Odboru 
strategického rozvoje a dotací. Jsou tak v�cn� odd�leni od osob, které budou p�ipravovat 
žádosti o dotace. Manažer IPRÚ a asistent manažera se nepodílejí na posuzování souladu 
projekt� s integrovanou strategií, zajiš
ují pouze technickou koordinaci p�i �ízení integrované 
strategie. Posuzování souladu projekt� s integrovanou strategií bude probíhat v �ídicím 
výboru, který je zastoupen na partnerském principu a statutární m�sto Liberec v n�m nemá 
nadpolovi�ní v�tšinu hlas�. Každý �len �ídicího výboru zárove� podepíše etický kodex, jímž 
deklaruje zamezení st�etu zájm�. 

Zp�sob �ízení 

Konkrétní postupy p�i �ízení integrované strategie budou popsány v interním opera�ním 
manuálu nositele, kde budou detailn�ji popsány níže uvedené procesy a postupy. Interní 
opera�ní manuál nositele není sou�ástí integrované strategie a bude postupn� rozpracováván 
v souladu s požadavky �ídicích orgán�. 

Posilování absorp�ní kapacity a poskytování konzultací 

Nositel IPRÚ dlouhodob� posiluje absorp�ní kapacitu celého území aktivní komunikací 
s klí�ovými aktéry se vztahem k témat�m �ešeným v rámci integrované strategie. Po dobu 
p�íprav integrované strategie byla kontinuáln� vedena a dopl�ována databáze projektových 
zám�r� za ú�elem vhodného nastavení integrované strategie, zejména stanovení expertního 
odhadu cílových hodnot monitorovacích indikátor�, reálné nastavení harmonogramu a 
finan�ního plánu.  

Schválená integrovaná strategie bude zve�ejn�na na webových stránkách m�sta Liberec a 
Jablonec nad Nisou. O zajiš
ování absorp�ní kapacity budou pe�ovat manažer IPRÚ, jeho 
administrativní tým a temati�tí koordináto�i pracovních skupin. S ohledem na vyhlášené 
výzvy �ídících orgán� a nastavený harmonogram bude nositel IPRÚ vyhlašovat jednotlivé 
výzvy k zapojení potenciálních žadatel� do pracovních skupin. Výzvy budou zve�ejn�ny na 
ú�ední desce m�sta Liberec, na jeho webových stránkách a dalšími b�žnými postupy, jako 
jsou tišt�ná média radnice, p�ípadn� dalšími komunika�ními kanály. 

Manažer IPRÚ bude také kontaktní osobou pro konzultace potenciálním žadatel�m, resp. 
p�edkladatel�m projektových zám�r� (fiší). Bude konzultovat vhodnost zam��ení 
projektových zám�r� jak vzhledem k integrované strategii, tak s ohledem na možnosti 
podpory v jednotlivých specifických cílech opera�ních program�. Kontakty na manažera 
IPRÚ budou uvedeny na webových stránkách m�sta Liberec a budou uvád�ny ve 
vyhlašovaných výzvách. 

P�íprava výzev nositele 

Po vyhlášení výzvy �O programu ESI fond� zacílené na podporu integrovaných projekt�, 
nositel IN vyhlásí výzvu k p�edkládání projektových zám�r� a svolává jednání pracovní 
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skupiny. Po vyhlášení výzvy nositele IN lze p�edložit projekty v rámci integrované strategie. 
Integrované projekty musí respektovat podmínky stanovené p�íslušným opera�ním 
programem. Integrované projekty jsou p�edkládány v rámci zacílených výzev, které jsou 
vyhlašované �O pro jednotlivé integrované nástroje, p�ípadn� v rámci standardních výzev, 
ve kterých bude odd�len� sledována alokace pro integrované a individuální projekty. 
V souladu s Metodickým pokynem pro �ízení výzev, hodnocení a výb�r projekt�
v programovém období 2014-2020 je doporu�eno využití pr�b�žné výzvy. 

Text a parametry výzvy bude p�ipravovat manažer IPRÚ ve spolupráci se svým týmem a 
p�íslušným tematickým koordinátorem pracovní skupiny. Parametry výzvy bude schvalovat 
�ídicí výbor a �ídící orgán p�íslušného opera�ního programu.  

Po schválení výzvy nositelem zajistí manažer IPRÚ její zve�ejn�ní na ú�ední desce, na 
webových stránkách a p�ípadn� také dalším v míst� obvyklým zp�sobem. Ve výzv� musí být 
uvedena lh�ta, do které mohou potenciální žadatelé p�edkládat projektové zám�ry ve 
standardizované podob� (fiše). Ta bude obsahovat následující informace za jednotlivé 
projektové zám�ry: název projektu, za�azení do strategie až do úrovn� opat�ení, popis 
projektu, popis pozitivního dopadu na vymezené území, finan�ní plán v jednotlivých letech 
v�etn� celkových zp�sobilých výdaj� a p�edpokládaného data zahájení a ukon�ení realizace 
projektu, identifikaci žadatele, roli zapojených subjekt� a indikátory, p�íp. také informace o 
zajišt�ní udržitelnosti projektu nebo další dle pot�eby nositele IN. Vzor projektové fiše bude 
p�ílohou výzvy.  

Lh�ta pro možnost zapojení se do pracovní skupiny musí být minimáln� 10 pracovních dní. 
Ve výzv� musí být uvedeny kontaktní údaje na manažera IPRÚ �i jeho administrativní tým. 
Další podrobnosti k form� výzvy budou uvedeny v interním opera�ním manuálu nositele. 

Postup projednávání projektových zám�r� v pracovní skupin�

Po uplynutí termínu k p�edkládání projektových zám�r� stanoveném ve výzv� nositele svolá 
p�íslušný tematický koordinátor jednání pracovní skupiny. Pozvání na první jednání pracovní 
skupiny v rámci dané výzvy obdrží všichni p�edkladatelé projektových zám�r�. Pozvánka je 
rozeslána e-mailem a adresát je vyzván k potvrzení ú�asti. V p�ípad�, že vedoucí pracovní 
skupiny neobdrží reakci adresáta, je adresát osloven datovou schránkou nebo poštou. Jednání 
pracovní skupiny se mohou zú�astnit i další osoby, které spolupracovaly na p�íprav�
integrované strategie, a to i v p�ípad�, že nep�edkládají žádný projektový zám�r. Rolí t�chto 
osob jsou odborné konzultace poskytované ostatním �len�m pracovní skupiny. 

Na prvním jednání pracovní skupiny p�edstaví manažer ve spolupráci s tematickým 
koordinátorem IPRÚ Liberec – Jablonec nad Nisou, zejména danou tematickou oblast, ale 
také hlavní principy integrovaného nástroje. �len�m pracovní skupiny je na prvním jednání 
vysv�tlen zám�r vytvo�ení souboru projekt�, který v souhrnu naplní parametry výzvy. Tímto 
jsou �lenové pracovní skupiny motivováni k hledání konsenzuálních �ešení a k p�ípadným 
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úpravám p�edložených projektových zám�r�. Následn� každý p�edkladatel krátce p�edstaví 
sv�j projektový zám�r. 

Pokud n�který p�edkladatel sám usoudí, že vzhledem k nastaveným podmínkám výzvy není 
jeho zám�r vhodný k realizaci v rámci IPRÚ, z pracovní skupiny odstoupí a o této skute�nosti 
se u�iní záznam. 

Ostatní �lenové pracovní skupiny usilují o nalezení konsensuálního �ešení p�i dosažení 
souboru projekt� napl�ujícího parametry výzvy. Za tímto ú�elem mohou probíhat i následná 
jednání pracovní skupiny. �asový prostor pro konání pracovních skupin nep�ekro�í 10 
pracovních dn� od prvního zasedání pracovní skupiny v dané výzv�. 

Pokud dojdou �lenové ke konsenzu p�i tvorb� souboru projekt� a výstupem z jednání 
pracovní skupiny nejsou konkuren�ní soubory projekt�, p�edá vedoucí pracovní skupiny 
manažerovi IPRÚ finální soubor projekt� k projednání v �ídicím výboru.  

Pokud �lenové pracovní skupiny nedojdou k úplnému konsenzu a vznikne n�kolik 
konkuren�ních soubor� projekt�, p�edá tematický koordinátor manažerovi IPRÚ všechny 
vytvo�ené soubory projekt� s vlastním komentá�em analyzujícím vztah souboru projekt�
k parametr�m výzvy (nap�. podíl pln�ní indikátor�, podíl požadovaných prost�edk�, úplnost 
�ešení z hlediska podporovaných aktivit apod.).  

Konkrétní postupy budou stanoveny v interním opera�ním manuálu nositele. 

Posouzení projektových zám�r� v �ídicím výboru 

Nejpozd�ji do 5 pracovních dn� po p�edání výstup� z pracovní skupiny svolá manažer IPRÚ 
na pokyn p�edsedy jednání �ídicího výboru. Na jednání �ídicího výboru manažer IPRÚ 
p�edstaví obdržené soubory projekt�. K p�edstavení zám�r� m�že být p�izván p�íslušný 
tematický koordinátor pracovní skupiny. 

Manažer IPRÚ informuje �ídicí výbor o stavu napln�ní výzvy prost�ednictvím soubor�
projekt�. V p�ípad�, že se nejedná o konkuren�ní soubory projekt� (v sou�tu nep�esahují 
alokaci výzvy a napl�ují požadované hodnoty indikátor�), posoudí �ídicí výbor soulad 
souboru projekt� jako celku a jednotlivých projektových zám�r� s integrovanou strategií (dle 
kritérií uvedených v p�íloze �. 15 MPIN). V p�ípad� negativního výsledku posouzení 
n�kterého projektového zám�ru ze souboru projektových zám�r� m�že být na základ�
rozhodnutí �V takový projektový zám�r vrácen k p�epracování pracovní skupin�, resp. 
nositeli projektu. Po posouzení projektových zám�r� ze souboru projektových zám�r� vydá 
�ídicí výbor pro každý projektový zám�r vyjád�ení o souladu/nesouladu projektového zám�ru 
s IPRÚ (viz p�íloha �. 18 MPIN). Toto vyjád�ení však není závazné pro �O IROP. 

V p�ípad�, že se jedná o konkuren�ní soubory projekt� (v sou�tu p�esahují alokaci výzvy �i 
nenapl�ují požadované hodnoty indikátor�), posoudí �ídicí výbor míru p�isp�ní jednotlivých 
soubor� projekt� k parametr�m výzvy (zejména v kontextu výše pln�ní indikátor� a 
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požadovaných prost�edk�). V daném kontextu �ídicí výbor zváží, kterému souboru projekt�
vydá doporu�ení, p�íp. zda v�bec n�kterému souboru doporu�ení vydá. V p�ípad� nevydání 
doporu�ení musí být rozhodnutí dostate�n� od�vodn�no v�etn� doporu�ení k p�epracování 
soubor� projekt� a dalšímu projednání v pracovní skupin�. Od�vodn�ní musí být 
zformulováno p�ímo na jednání �ídicího výboru, nesmí být p�enecháno manažerovi IPRÚ.  

Konkrétní postupy schvalování stanoví interní opera�ní manuál nositele a budou zve�ejn�ny 
s vyhlášením výzvy k p�edkládání projektových zám�r�. 

Rozpracování projektových zám�r� do podoby konkrétních projektových žádostí 

Do 5 pracovních dn� po projednání soubor� projekt� v �ídicím výboru informuje manažer 
IPRÚ (p�íp. ve spolupráci s p�íslušným tematickým koordinátorem pracovní skupiny) 
jednotlivé p�edkladatele projektových zám�r� o usnesení �ídicího výboru.  
P�edkladatel projektového zám�ru, který byl doporu�en �ídicím výborem, zpracuje 
standardní žádost o dotaci dle pravidel p�íslušného �ídicího orgánu. Žádost vypracuje 
v monitorovacím systému MS2014+. Projektová žádost musí být zpracována a p�edložena 
zprost�edkujícímu subjektu v termínu stanoveném v projektové fiši. Žádost musí mít veškeré 
parametry uvedené v projektové fiši. Povinnou p�ílohou žádosti o dotaci p�edkládané 
zprost�edkujícímu subjektu/�ídícímu orgánu je vyjád�ení o souladu vydané �ídicím výborem, 
projektová fiše a informace za jednotlivé projektové zám�ry ze souboru projektových zám�r�, 
které se musí shodovat s informacemi uvedenými v žádosti o podporu a sou�asn� �estné 
prohlášení žadatele, že p�edkládaná žádost o podporu je totožná s projektovým zám�rem 
projednaným na �ídicím výboru IPRÚ. Zprost�edkující subjekt posoudí, zda se projektová 
žádost v základních parametrech shoduje s projektovou fiší. 

Konkrétní postupy budou stanoveny v interním opera�ním manuálu nositele. 

I.3 Popis realizace partnerství 

Princip partnerství je v maximální mí�e zohled�ován již ve fázi zpracování integrované 
strategie a s ohledem na n�j je koncipován i plán implementace. 

Široká škála partner� z ve�ejného, soukromého i neziskového sektoru je do všech fází 
zapojována p�edevším prost�ednictvím pracovních skupin. Výchozím podkladem pro oslovení 
konkrétních subjekt� byla analýza stakeholder� (viz kapitola Analýza stakeholder�), která 
identifikovala všechny relevantní partnery v území na základ� vyhodnocení jejich možného 
vlivu a zájmu v souvislosti s �ešenými tématy.  

Vzhledem k zajišt�ní akceschopnosti pracovních skupin bylo v n�kterých p�ípadech nutné 
obrátit se pouze na jednoho zástupce za celou skupinu subjekt� (nap�. konkrétní obec). Tento 
postup je v souladu s partnerským principem a zajiš
uje partnerství také na nižších úrovních 
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využitím principu delegace. Tento p�ístup vyžaduje vzájemnou komunikaci t�ch subjekt�, 
které mají spole�n� prosazovat své zájmy na úrovni IPRÚ. Soub�žn� s tím nositel IPRÚ 
zajiš
uje adresnou distribuci d�ležitých informací m�st�m a obcím v aglomeraci. 

Ve fázi realizace IPRÚ navíc budou mít další potenciální partne�i / realizáto�i integrovaných 
projekt�, kte�í nebyli na základ� provedené analýzy identifikováni, možnost zapojit se do 
pracovní skupiny a sv�j projektový zám�r koordinovat s nositelem IPRÚ a ostatními partnery. 

Zapojení ve�ejnosti 

Nositel IPRÚ se v pr�b�hu p�ípravy zam��uje také na nastavení zp�sobu komunikace 
s ve�ejností v souvislosti s pot�ebou informování a získání zp�tné vazby. 

Informace o pr�b�hu zpracování integrované strategie, pozvánky na ve�ejné projednání atd. 
jsou / budou pr�b�žn� zve�ej�ovány na internetových stránkách m�sta Liberec. Stejným 
zp�sobem budou zve�ej�ovány také informace o pr�b�hu implementace IPRÚ. 

Široká ve�ejnost m�la možnost zapojit se do p�ípravy integrované strategie také 
prost�ednictvím ú�asti na ve�ejném projednání. Tímto zp�sobem byl dne 4. 11. 2015 
v Jablonci nad Nisou a 5. 11. 2015 v Liberci s ve�ejností projednán koncept integrované 
strategie p�ed jejím finálním dokon�ením. Smyslem projednání byla prezentace dosavadních 
výstup� ve�ejnosti s možností díl�ích úprav �i dopln�ní. 

Nositel IPRÚ prost�ednictvím e-mailové komunikace p�edává informace o pr�b�hu 
zpracování také p�ímo adresn� p�ímo vybraným subjekt�m, které se zajímají (mohou �i m�li 
by se zajímat) o p�ipravovaný dokument integrované strategie. 

Komunika�ní plán 

Komunika�ní plán je popsán prost�ednictvím níže uvedených tabulek, ze kterých je patrné 
nastavení systému a zp�sobu komunikace sm�rem ke konkrétním cílovým skupinám. Je však 
logické, že komunika�ní struktura je živým organismem a je tedy možné, že v p�ípad� pot�eby 
m�že dojít v nastavení komunika�ního plánu k díl�ím zm�nám. 

Tabulka 63: Vnit�ní komunikace nositele 

P�íjemce 
informace 

Obsah komunikace 
Komunika�ní 
kanál 

Odpov�dnost za 
p�enos informace

�lenové PS 
(p�ípravná fáze) 

informace o rozhodnutích �ídicího 
výboru IPRÚ  
týkajících se p�edevším 
tematického zam��ení IPRÚ 

jednání �ídicího 
výboru 

�ídicí výbor IPRÚ 

�lenové PS informace o rozhodnutích �ídicího 
výboru IPRÚ 

osobní / e-mailová manažer IPRÚ 
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(realiza�ní fáze) (nap�. zm�ny IPRÚ) komunikace 

Manažer IPRÚ 

informace o pln�ní indikátor�, 
harmonogramu, p�ípadných 
zm�nách a problémech 
v projektových zám�rech apod. 

osobní / e-mailová 
komunikace 

realizátor 
integrovaného 
projektu 

informace o rozhodnutích �ídicího 
výboru IPRÚ 

jednání �ídicího 
výboru 

�ídicí výbor IPRÚ 

�ídicí výbor 
IPRÚ 

návrh integrované strategie ke 
schválení 

jednání �ídicího 
výboru 

manažer IPRÚ 

informace o pln�ní indikátor�, 
harmonogramu, p�ípadných 
zm�nách a problémech 
v projektových zám�rech apod. 

jednání �ídicího 
výboru 

manažer IPRÚ 

Nositel IPRÚ 

návrh integrované strategie ke 
schválení 

zasedání statutárního 
orgánu nositele IPRÚ 

�ídicí výbor IPRÚ 

informace o pln�ní indikátor�, 
harmonogramu, p�ípadných 
zm�nách a problémech 
v projektových zám�rech apod. 

jednání �ídicího 
výboru 

�ídicí výbor IPRÚ 

Tabulka 64: Vn�jší komunikace 

P�íjemce 
informace 

Obsah komunikace 
Prost�edek 
komunikace 

Odpov�dnost za 
p�enos informace

�ídicí orgány OP 

p�edstavení konceptu integrované 
strategie 

jednání RSK a NSK 

zástupce nositele 
IPRÚ, který je �lenem 
NSK (zárove�
výstupy od RSK) 

�asový harmonogram výzev �O 
OP pro IPRÚ apod. 

jednání RSK a NSK 

zástupce nositele 
IPRÚ, který je �lenem 
NSK (zárove�
výstupy od RSK) 

oznámení / zd�vodn�ní zm�n 
v pr�b�hu realizace IPR� (vliv na 
harmonogram, finan�ní plán 
apod.) 

Žádost o zm�nu 
integrované strategie 
(MS2014+; do 10 
pracovních dn�) 

manažer IPRÚ 

MMR �R p�edstavení konceptu integrované 
strategie 

jednání NSK 
zástupce nositele 
IPRÚ, který je �lenem 
NSK 

oznámení / zd�vodn�ní zm�n 
v pr�b�hu realizace IPRÚ (vliv na 
harmonogram, finan�ní plán 
apod.) 

Žádost o zm�nu 
integrované strategie 
(MS2014+; do 10 
pracovních dn�) 

manažer IPRÚ 
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p�ehled vývoje realizace IPRÚ, 
informace o schválených 
a realizovaných projektech, 
p�ehled pln�ní indikátor�, 
harmonogramu, finan�ního plánu 

Zpráva o pln�ní 
integrované strategie 
(MS2014+; 2x ro�n�); 
Záv�re�ná zpráva 
o pln�ní integrované 
strategie (MS2014+) 

manažer IPRÚ 

Národní stálá 
konference 

p�edstavení konceptu integrované 
strategie 

jednání NSK 

zástupce nositele 
IPRÚ, který je �lenem 
NSK (zárove�
výstupy od RSK) 

�asový harmonogram výzev �O 
OP pro IPRÚ apod. 

jednání NSK 

zástupce nositele 
IPRÚ, který je �lenem 
NSK (zárove�
výstupy od RSK) 

Regionální stálá 
konference 

p�edstavení konceptu integrované 
strategie 

jednání RSK 

zástupce nositele 
IPRÚ (�len �ídicího 
výboru), který je 
�lenem RSK 

�asový harmonogram výzev �O 
OP pro IPRÚ apod. 

jednání RSK 

zástupce nositele 
IPRÚ (�len �ídicího 
výboru), který je 
�lenem RSK 

Partne�i ve fázi 
p�ípravy 

konzultace tematického 
a strategického zam��ení IPRÚ 

jednání pracovních 
skupin 

manažer IPRÚ 

Partne�i ve fázi 
realizace 
(realizáto�i 
projekt�) 

Základní podklady k p�íprav�
projektu do IPRÚ, výzvy 
k p�edkládání projekt�

konzultace rozsahu, obsahového 
zam��ení, harmonogramu, cíl�
projektových zám�r�

webové stránky m�sta 
Liberec 

manažer IPRÚ 

jednání pracovních 
skupin 

manažer IPRÚ 

Ve�ejnost 

pr�b�žné informace o p�íprav�
a realizaci IPRÚ Liberec 
(p�edevším v d�ležité milníky, 
zm�ny) 

ve�ejná projednání manažer IPRÚ 

webové stránky m�sta 
Liberec  
(p�íp. na ú�edních 
deskách) 

manažer IPRÚ  

adresné elektronické 
zasílání informací  

manažer IPRÚ 

�
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I.4 Monitorování a hodnocení pln�ní strategie 

Kvalitní vyhodnocování realizace integrovaných strategií a integrovaných nástroj� je 
podmínkou a podkladem pro vyhodnocování úsp�šnosti implementace územní dimenze (tzn. 
územního zacílení intervencí v souladu se skute�nými pot�ebami a dosažení pot�ebných zm�n 
v území). 

Nositelé IN v rámci navržených specifických cíl� IN nastavují indikátory z indikátorových 
soustav všech program� ESI fond�, kterých se navržená integrovaná strategie týká. 
 Metodická konstrukce jednotlivých indikátor� je definována v rámci Národního �íselníku 
indikátor� 2014-2020 (dále „N�I 2014+“) a v souladu s Metodickým pokynem „Zásady 
tvorby a používání indikátor� v programovém období 2014–2020“. 

Nositel IN indikátory využije jako podklad pro Zprávu o pln�ní integrované strategie.  

Základním nástrojem monitorování IN je jednotný monitorovací systém pro programové 
období 2014-2020, zajiš
ující sb�r územn� identifikovaných informací (dat) o projektech, 
v�rn� dokumentujících jednotlivé fáze realizace projekt�. Za nastavení systému monitorování 
programového období 2014-2020 zodpovídá MMR – NOK. Systém monitorování je ur�en 
pro všechny ESI fondy a s výjimkou systému monitorování a vyhodnocování IN je nastaven 
Metodickým pokynem pro monitorování implementace ESI fond� v programovém období 
2014-2020 (dále „MP monitorování 2014-2020“), který definuje základní role ú�astník�, jichž 
se proces monitorování dotýká.  

MS2014+ umož�uje sledovat jednotlivé integrované projekty realizované v rámci 
integrovaných nástroj� a také samotné integrované nástroje (ITI, IPRÚ, CLLD). Všechny 
zú�astn�né subjekty využívají MS2014+ s ohledem na svoji roli v implementa�ním systému. 
MMR – ORP pr�b�žn� monitoruje pokrok realizace IN a pln�ní územní dimenze, nositel IN 
monitoruje prost�ednictvím modulu Nositel IN v ISKP14+ realizaci projekt� napl�ujících 
dot�enou integrovanou strategii. Finan�ní plán integrované strategie a plánované hodnoty 
indikátor� jsou do monitorovacího systému zadávány nositelem IN v rámci žádosti o podporu 
integrované strategie podané na základ� výzvy na p�edkládání integrovaných strategií. Údaji 
z integrovaných projekt� realizovaných v rámci IN je sledováno pln�ní finan�ního plánu a 
plánovaných hodnot indikátor�. Nositel IN p�edkládá s p�lro�ní frekvencí Zprávu o pln�ní 
integrované strategie MMR – ORP (blíže kapitola 12.3.). Na základ� této Zprávy MMR – 
ORP p�ipraví stru�nou informaci o stavu pln�ní integrovaných strategií pro NSK, která 
projedná p�ípadné návrhy na zm�ny integrovaného nástroje. Postup p�i provád�ní zm�n 
up�es�uje kap. 12.7. Nositel IN provádí vlastní pr�b�žná vyhodnocování pln�ní integrované 
strategie. Spolupracuje s �O p�i pr�b�žném vyhodnocování napl�ování finan�ního plánu 
a dosahování cílových hodnot indikátor� integrované strategie. 

Nositel IN provádí prost�ednictvím MS2014+ monitorování realizace jednotlivých 
integrovaných projekt� a také monitorování IN jako celku. Zprávu o pln�ní integrované 
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strategie projednává a schvaluje �ídicí výbor integrovaného nástroje ITI/IPRÚ, v p�ípad�
CLLD povinný orgán MAS dle nastavených postup�. 

Nositel IN monitoruje celkový kontext IN a m�že navrhovat zm�ny ve schváleném IN. 
Nositel IN p�edkládá 2x ro�n� (do 15. 1. vždy s použitím údaj� k 31. 12., resp. 15. 7. vždy 
s použitím údaj� k  30. 6.) prost�ednictvím MS2014+ MMR – ORP Zprávu o pln�ní 
integrované strategie ve struktu�e dle tabulky v p�íloze �. 11, která je stejná pro všechny IN 
(ITI, IPRÚ i CLLD). Zpráva o pln�ní integrované strategie je v MS2014+ p�ístupná �O. 
V p�ípad� vrácení Zprávy o pln�ní integrované strategie k úpravám se zd�vodn�ním výhrad 
MMR – ORP je nositeli IN dána lh�ta max. 20 pracovních dn� ke zjednání nápravy.  

Zpráva o pln�ní integrované strategie bude obsahovat i informace o celkovém kontextu IN 
v rámci strategií dot�eného území. Sou�ástí Zprávy bude p�ehled vývoje realizace IN, 
schválených a realizovaných projekt� a pln�ní podmínek IN v�etn� pln�ní indikátor�, 
dodržení finan�ního plánu. Na základ� hodnocení dosaženého pln�ní integrované strategie a 
hodnocení kontextu v rámci regionu m�že nositel IN ve Zpráv� o pln�ní integrované strategie 
navrhnout zm�ny IN. Zpráva o pln�ní integrované strategie slouží jako podklad pro 
zpracování doporu�ení pro p�ípravu harmonogramu výzev a dále jako podklad pro Zprávu 
o pokroku integrovaných nástroj�, kterou zpracovává MMR – ORP a která je jedním 
z podklad� pro zpracování Výro�ní zprávy o implementaci DoP pro programové období 2014 
– 2020. 

MMR – ORP si m�že vyžádat zpracování ad-hoc zprávy o postupu realizace IN z d�vodu 
neuspokojivé realizace integrované strategie uvedené ve Zprávách o pln�ní integrované 
strategie (nap�. nepln�ní finan�ního plánu a nepln�ní plánovaných indikátor�). Struktura 
a proces administrace jsou stejné jako v p�ípad� �ádné Zprávy o pln�ní integrované strategie. 
P�ípadn� m�že MMR – ORP navrhnout zm�nu IN. 

Do 30 pracovních dn� od ukon�ení financování posledního projektu IN (okamžik úhrady 
záv�re�né platby ve prosp�ch p�íjemce, resp. úhrady p�eplatku zp�t na ú�et �O -  v p�ípad�
ex-ante financování) p�edkládá nositel IN Záv�re�nou zprávu o pln�ní integrované strategie. 
Struktura a obsah této Zprávy a proces administrace je stejný jako v p�ípad� �ádné pololetní 
Zprávy o pln�ní integrované strategie. 

Provád�ný úkon Zodpov�dný subjekt Termín 

P�edložení Zprávy o pln�ní integrované 
strategie   

Nositel IN nejpozd�ji do 15. 1. a 15. 7.  

Kontrola Zprávy o pln�ní integrované 
strategie  

MMR – ORP  do 30 pracovních dní od p�edložení 
Zprávy o pln�ní integrované strategie 
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Monitorování projekt� a zm�ny projekt� p�edložených v rámci IN 
Integrované projekty napl�ující integrované strategie jsou realizovány a monitorovány 
standardním zp�sobem, tedy stejn� jako ostatní individuální projekty. Posuzování zm�n 
v integrovaných projektech napl�ujících integrované strategie IPRÚ probíhá obdobným 
zp�sobem jako u ostatních projekt� v rámci standardních výzev, p�i�emž v p�ípad�
podstatných zm�n p�íjemce doloží souhlasné stanovisko nositele IN k navrhovaným zm�nám. 
Stanovisko nositele IN bude p�íjemcem doloženo formou Oznámení o zm�n� v projektu. 
Podstatnými zm�nami se rozumí zejména zm�na ve finan�ním plánu IN v jednotlivých letech, 
zm�na indikátor� a zm�na aktivit projektu. Podstatné zm�ny se vždy �ídí definicí podstatných 
zm�n v jednotlivých �ídicích dokumentacích relevantních program�. Na integrované projekty, 
až na výjimky uvedené tímto metodickým pokynem, se vztahují všechna pravidla a 
požadavky program� a Jednotného metodického prost�edí. 

Evaluace 
Nositel IN provádí povinnou mid-term evaluaci provád�ní a pln�ní svého IN (procesní a 
výsledková evaluace) s údaji platnými k 31. 12. 2017.  
MMR – ORP zajiš
uje provedení mid-term evaluace realizace IN, jako sou�ást evaluace 
napl�ování územní dimenze. Zpracování všech evalua�ních výstup� musí respektovat 
principy a standardy evaluací, pravidla pro sdílení informací a p�im��en� postupy pro 
sestavení a realizaci evalua�ního plánu uvedené v Metodickém pokynu pro evaluace
v programovém období 2014–2020. 

NSK napomáhá zajistit vým�nu zkušeností z provedených hodnocení na centrální úrovni i na 
úrovni jednotlivých integrovaných strategií (formou vzd�lávacích akcí).  

Evaluace provád�né MMR – ORP ve vztahu k integrovaným nástroj�m a územní dimenzi 
jsou sou�ástí Evalua�ního plánu DoP, který p�ipravuje ve spolupráci s relevantními partnery 
MMR – NOK, a budou využity jako podklad pro zpracování Zpráv o pokroku implementace 
Dohody o partnerství. 

�ízení zm�n integrované strategie 
�ízení o zm�n� v IPRÚ je zahájeno podáním žádosti o zm�nu integrované strategie 
prost�ednictvím ISKP14+. Žádost o zm�nu je nutné podat ze strany nositele IN maximáln� do 
10 pracovních dní od rozhodnutí nositele N (schválení v �ídicím výboru nebo zastupitelstvem 
m�sta Liberec a Jablonec nad Nisou) o tom, že zjišt�né skute�nosti zakládají zm�nu.  

Nepodstatné zm�ny definované v MPIN nevyžadují vyhotovení nového akcepta�ního dopisu 
zohled�ujícího schválené zm�ny p�vodního akcepta�ního dopisu. K provedení t�chto zm�n 
sta�í, když je MMR – ORP vezme na v�domí, resp. akceptuje prost�ednictvím MS2014+.  

Ostatní zm�ny jsou považovány za podstatné, zejména se jedná o zm�nu ve  finan�ním plánu 
IN, zm�nu indikátor�, o zm�nu strategických, specifických cíl� a opat�ení. V p�ípad�, že 
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z žádosti o zm�nu integrované strategie jednozna�n� nevyplývá, zda je navrhovaná zm�na 
podstatnou �i nepodstatnou, rozhoduje o jejím za�azení MMR – ORP. 

Zajišt�ní auditní stopy 
Za zajišt�ní dostate�né auditní stopy všech proces� souvisejících s realizací IPRÚ zodpovídá 
manažer IPRÚ. Ze všech jednání je po�izován písemný záznam. Jedná-li se o zápisy z jednání 
pracovních skupin a �ídicího výboru, je zápis ov��en p�edsedajícím.  

Archivují se veškerá usnesení z jednání pracovních skupin a �ídicího výboru. 

Eviduje se veškerá agenda související s vyhlašováním výzev (v�. termín� zve�ejn�ní), evidují 
se všechny p�ijaté projektové zám�ry. 

Jakékoli námitky a stížnosti se evidují, v�. informace o zp�sobu jejich vypo�ádání. 

Interní opera�ní manuál nositele IPRÚ blíže popíše zp�sob evidence a archivace dokument�. 

�
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J. P�ÍLOHY 

J.1 Finan�ní plán a indikátory 

Finan�ní plán bude vypracován pro finan�ní prost�edky vykazované jako zp�sobilé výdaje 
(nezp�sobilé výdaje budou vypln�ny, pokud budou známy) a bude obsahovat souhrnný objem 
finan�ních prost�edk�, o n�ž bude žádáno prost�ednictvím integrovaných projekt�. Finan�ní 
plán by m�l obsahovat také další zdroje financování, jsou-li známy. Výdaje jsou zp�sobilé pro 
poskytnutí p�ísp�vku z ESI fond�, jestliže vznikly p�íjemci a byly uhrazeny v období do 31. 
12. 2023. Ve finan�ním plánu jsou uvád�ny �ástky, které budou p�íjemci podpory uvád�t 
v podaných žádostech o platbu jako vzniklé výdaje. Zapo�ítávají se žádosti podané do konce 
�íjna daného roku. (P�ípadné uvád�ní finan�ních plán� v EUR, resp. p�epo�et z EUR/K� se 
�ídí dle podmínek opera�ního manuálu program�.)  
Finan�ní plán je sestaven pouze ze specifických cíl� opera�ních program� podporované 
v rámci vy�len�ných alokací. Opat�ení, která nejsou podporována z opera�ních program�
v rámci územní dimenze, nejsou ve finan�ním plánu ani v tabulce indikátor� zohledn�na. 
Nastavení indikátor� na úrovni opat�ení strategie: vždy alespo� jeden indikátor výstupu a 
alespo� jeden indikátor výsledku pro jeden specifický cíl opera�ního programu, vycházející z 
programových dokument�, p�ípadn� i z dalších dokument� programu. V��i �O budou 
závazné pouze indikátory výstupové.  

 Tabulka 65: Financování podle ESI fond� (zp�sobilé výdaje v tisících K�) 
Zdroj: Vlastní zpracování dle MPIN
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Tabulka 66: Financování dle opat�ení IPRÚ celkem 
Zdroj: Všechny finan�ní tabulky - vlastní zpracování dle MPIN 
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Tabulka 67: Financování dle opat�ení IPRÚ 2016 
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Tabulka 68: Financování dle opat�ení IPRÚ 2017 
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Tabulka 69: Financování dle opat�ení IPRÚ 2018 

�����������
��������

��
������
�����

�	�	�
�
������
�����

��� � !��"����#�$!�%�&��'(	)������
*������(��+,-�

����'(	)���
���
*���&��
��(��+,-���	.�
/�

���	������
	(
�

����(��,���
���	���
�

�����������
���

��	.�
/5�

#��	���
��'(	)���
���
*��

0��	1	��	�
���
0��	1	��
(�������	*��

���*�/���

���(�2����
3����

�4�	����
����*���
���	*��

$���*���
���	*��

�	5��	/��
���	*��

�#�6�

��
�
� ��
�
�
� ����� 
� ��� 
�
� ����
�� ������� 
�
�
� ������ �� ��

��
��� ��
���
� ���� 
� �� 
���

���
����


���
����

�� �� ������� ��

�#�7�
����
� ����
�
� ����� 
� ��� 
��� ����	�� ������� ������ ������ �� ��

������ ������
� ����� 
� ��� 
��� �	����� ������� �� �� ������ ��

�#�8�

����
� ����
�
� ����� 
� 
� ��
�
�� ������ ���	�� �
�� �� �� ��

������

������
� ����� �� 	�� ��
� ������� ����	�� ������ ��
��� ���� ��

�������� ����� �� 	�� ��
� ������ ������ ���� �
�� ���� ��

�������� ����� �� 	�� ��
� ����	�� ������� 
�	��� ����	� �� ��

�#�9�
�����
� ����
�
� ���� �� 
� 
�
�
�� ������� 
������ ������ �� �� ��

������ ������
� ����� �� 	�� ���� ������ ������ �� �� ���� ��

�#�:� ����
�

����
�
� ����� �� 
�� ���� ������� ���	��� 
����� ������ �� ��

����
��� ����� �� 
�� ���� ������� ������� ������ ������ �� ��

����
��� ����� �� 
�� ���� ������ ����	� 
��� ���� �� ��

Příloha usnesení č. 38/2016



�


	��

�

Tabulka 70: Financování dle opat�ení IPRÚ 2019 
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Tabulka 71: Financování dle opat�ení IPRÚ 2020 

�����������
��������

��
������
�����

�	�	�
�
������
�����

��� � !��"����#�$!�%�&��'(	)������
*������(��+,-�

����'(	)���
���
*���&��
��(��+,-���	.�
/�

���	������
	(
�

����(��,���
���	���
�

�����������
���

��	.�
/5�

#��	���
��'(	)���
���
*��

0��	1	��	�
���
0��	1	��
(�������	*��

���*�/���

���(�2����
3����

�4�	����
����*���
���	*��

$���*���
���	*��

�	5��	/��
���	*��

�#�6�

��
�
� ��
�
�
� ����� 
� ��� 
�
� �����	� ���������� 
����� ������ �� ��

��
��� ��
���
� ���� 
� �� 
��� ���������� 
������� �� ��
���

����
��

�#�7�
����
� ����
�
� ����� 
� ��� 
��� ����
�� ���������� ��
�
� ������ �� ��

������ ������
� ����� 
� ��� 
��� 

����� ���
������ �� �� 
����� ��

�#�8�

����
� ����
�
� ����� 
� 
� ��
�
�� ������ ������ ���� �� �� ��

������

������
� ����� �� 	�� ��
� ����
�� ���������� ������ ������ ���� ��

�������� ����� �� 	�� ��
� ������ ������ ���� ���� 
	�� ��

�������� ����� �� 	�� ��
� ����	�� ���������� 
����� ����	� �� ��

�#�9�
�����
� ����
�
� ���� �� 
� 
�
�
�� 
��
��� ���
������ ����	� �� �� ��

������ ������
� ����� �� 	�� ���� ������ ���
�� �� �� ���� ��

�#�:� ����
�

����
�
� ����� �� 
�� ���� ������� ���
	����� 
�
��� ������ �� ��

����
��� ����� �� 
�� ���� �����	� �������
�� ������ ����	� �� ��

����
��� ����� �� 
�� ���� ������ ������ 
��� ���� �� ��

Příloha usnesení č. 38/2016



�


	��

�

Tabulka 72: Financování dle opat�ení IPRÚ 2021 

�����������
��������

��
������
�����

�	�	�
�
������
�����

��� � !��"����#�$!�%�&��'(	)������
*������(��+,-�

����'(	)���
���
*���&��
��(��+,-���	.�
/�

���	������
	(
�

����(��,���
���	���
�

�����������
���

��	.�
/5�

#��	���
��'(	)���
���
*��

0��	1	��	�
���
0��	1	��
(�������	*��

���*�/���

���(�2����
3����

�4�	����
����*���
���	*��

$���*���
���	*��

�	5��	/��
���	*��

�#�6�
��
�
� ��
�
�
� ����� 
� ��� 
�
� �
���
� ������� 
����� ��
��� �� ��

��
��� ��
���
� ���� 
� �� 
��� ���������� ��
	������ �� �� ������� ��

�#�7�
����
� ����
�
� ����� 
� ��� 
��� ����	
� ������� ��
	�� ����	� �� ��

������ ������
� ����� 
� ��� 
��� �� �� �� �� �� ��

�#�8�

����
� ����
�
� ����� 
� 
� ��
�
�� ��	
�� ������ ���� �� �� ��

������

������
� ����� �� 	�� ��
� ����
�� ����
	� ���
	� ������ ���� ��

�������� ����� �� 	�� ��
� ������ ������ ���� ���� ���� ��

�������� ����� �� 	�� ��
� �����
� ����	�� 
����� ������ �� ��

�#�9�
�����
� ����
�
� ���� �� 
� 
�
�
�� 
������ 
����
� ����
� �� �� ��

������ ������
� ����� �� 	�� ���� ������ ������ �� �� ���� ��

�#�:� ����
�

����
�
� ����� �� 
�� ���� ���
��� 
	����� 
�
��� ���
�� �� ��

����
��� ����� �� 
�� ���� ����	�� ������� ������ ����	� �� ��

����
��� ����� �� 
�� ���� ����
� ������ 
��� ���� �� ��

Tabulka 73: Financování dle opat�ení IPRÚ 2022 
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Tabulka 74: Financování dle opat�ení IPRÚ 2023 
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Tabulka 75: P�ehled indikátor� IPRÚ 
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Zdroj: Vlastní zpracování  
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Tabulka 76: Financování dle opera�ních program� celkem 
Zdroj: Vlastní zpracování dle MPIN 
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Tabulka 77: Financování dle opera�ních program� 2016 
Zdroj: Vlastní zpracování dle MPIN 

����
,���
��	.�
/�

���	������
	(
�

����(��,���
���	���
�

�����������
���

��	.�
/5�

� !��"����#�$!�%�&��'(	)������
*������(��+,-�

����'(	)���
���
*��&����(��

+,-�

#��	���
��'(	)���
���
*��

0��	1	��	�
���
0��	1	��
(�������	*��

���*�/���

���(�2����
3����

�4�	����
����*���
���	*��

$���*���
���	*��

�	5��	/��
���	*��

�����


�
��� 6�6�� �� �� �� �� �� ��

��� 6�7� �� �� �� �� �� ��

��

	�� 7�6� �� �� �� �� �� ��

	�� 7�7�� �� �� �� �� �� ��


�� 7�9� �� �� �� �� �� ��

���F� 
� �� 6�9� �� �� �� �� �� ��

���0�

� 
� 6�6�6�� �� �� �� �� �� ��

�� 
� 7�6�6�� �� �� �� �� �� ��

Příloha usnesení č. 38/2016



�

����

�

Tabulka 78: Financování dle opera�ních program� 2017 
Zdroj: Vlastní zpracování dle MPIN 
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Tabulka 79: Financování dle opera�ních program� 2018 
Zdroj: Vlastní zpracování dle MPIN 
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Tabulka 80: Financování dle opera�ních program� 2019 
Zdroj: Vlastní zpracování dle MPIN 
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Tabulka 81: Financování dle opera�ních program� 2020 
Zdroj: Vlastní zpracování dle MPIN 
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Tabulka 82: Financování dle opera�ních program� 2021 
Zdroj: Vlastní zpracování dle MPIN 
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Tabulka 83: Financování dle opera�ních program� 2022 
Zdroj: Vlastní zpracování dle MPIN 
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Tabulka 84: Financování dle opera�ních program� 2023 
Zdroj: Vlastní zpracování dle MPIN 
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J.2 P�ílohy k analytické �ásti  

A. Tabulkové p�ílohy 

P�íloha A1: Po�et zam�stnaných v jednotlivých odv�tvích v letech 1993 a 2012 v Libereckém kraji 

Sekce Odv�tví 
Po�et zam�stnaných v tisících Podíl zam�stnaných v % 

1993 2012 rozdíl 1993 2012 rozdíl 

A Zem�d�lství, lesnictví a rybá�ství 10,8 4,6 -6,3 5,2 2,4 -2,8

B T�žba a dobývání 4,1 1,0 -3,2 2,0 0,5 -1,5

C Zpracovatelský pr�mysl 73,5 69,6 -3,9 35,1 36,0 0,9

D Výroba a rozvod elekt�iny, plynu, tepla 2,7 0,6 -2,1 1,3 0,3 -1,0

E Zásob. vodou; �innosti souvis. s odpady 2,2 1,9 -0,2 1,0 1,0 0,0

F Stavebnictví 19,4 17,0 -2,4 9,3 8,8 -0,5

G Velkoobchod a maloob.; opr. mot. vozidel 24,1 23,1 -1,1 11,5 11,9 0,4

H Doprava a skladování 13,2 10,7 -2,5 6,3 5,5 -0,8

I Ubytování, stravování a pohostinství 8,2 8,2 0,1 3,9 4,3 0,4

J Informa�ní a komunika�ní �innosti 3,2 3,1 -0,1 1,5 1,6 0,1

K Pen�žnictví a pojiš
ovnictví 1,7 4,8 3,1 0,8 2,5 1,7

L �innosti v oblasti nemovitostí 0,0 0,8 0,8 0,0 0,4 0,4

M Profesní, v�decké a technické �innosti 3,0 7,9 4,9 1,4 4,1 2,6

N Administrativní a podp�rné �innosti 2,4 4,0 1,6 1,2 2,1 0,9

O Ve�ejná správa a obrana; pov. soc. zabezp. 12,0 10,9 -1,1 5,7 5,6 -0,1

P Vzd�lávání 13,7 10,3 -3,3 6,5 5,3 -1,2

Q Zdravotní a sociální pé�e 9,0 9,6 0,6 4,3 5,0 0,7

R Kulturní, zábavní a rekrea�ní �innosti 1,4 2,5 1,1 0,7 1,3 0,6

S Ostatní �innosti 4,6 2,8 -1,8 2,2 1,4 -0,8

Celkem 209,3 193,4 -15,9 100,0 100,0 0,0

Zdroj: �SÚ - Výb�rové šet�ení pracovních sil 1993-2012
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P�íloha A2: Seznam mate�ských škol na území SO ORP Liberec v�etn� kapacit 
Název Kapacita Obec Z�izovatel 

Základní škola a mate�ská škola logopedická, Liberec, 
p�ísp�vková organizace 

24 Liberec 
Liberecký kraj 

Základní škola a Mate�ská škola pro t�lesn� postižené, Liberec, 
Lužická 920/7, p�ísp�vková organizace 

33 Liberec 
Liberecký kraj�

St�ední škola a Mate�ská škola, Liberec, Na Bojišti 15, 
p�ísp�vková organizace 

28 Liberec 
Liberecký kraj�

Základní škola a Mate�ská škola p�i nemocnici, Liberec, Husova 
357/10, p�ísp�vková organizace 

24 Liberec 
Liberecký kraj 

Mate�ská škola "Sluní�ko", Liberec, Bezová 274/1, p�ísp�vková 
organizace 

125 Liberec 
SML�

Mate�ská škola "Motýlek", Liberec, Broumovská 840/7, 
p�ísp�vková organizace 

175 Liberec 
SML�

Mate�ská škola "Kamarád", Liberec, D�lnická 831/7, 
p�ísp�vková organizace 

130 Liberec 
SML�

Mate�ská škola, Liberec, D�tská 461, p�ísp�vková organizace 75 Liberec SML�
Mate�ská škola "Jabl��ka", Liberec, Jablo�ová 446/29, 
p�ísp�vková organizace 

112 Liberec 
SML�

Mate�ská škola "Klubí�ko", Liberec, Jugoslávská 128/1, 
p�ísp�vková organizace 

90 Liberec 
SML�

Mate�ská škola "Nad p�ehradou", Liberec, Klášterní 149/16, 
p�ísp�vková organizace 

50 Liberec 
SML�

Mate�ská škola "Beruška", Liberec, Na Pískovn� 761/3, 
p�ísp�vková organizace 

135 Liberec 
SML�

Mate�ská škola "Delfínek", Liberec, Nezvalova 661/20, 
p�ísp�vková organizace 

76 Liberec 
SML�

Mate�ská škola "Srdí�ko", Liberec, Old�ichova 836/5, 
p�ísp�vková organizace 

73 Liberec 
SML�

Mate�ská škola "Pohádka", Liberec, Strakonická 211/12, 
p�ísp�vková organizace 

100 Liberec 
SML�

Mate�ská škola, Liberec, Stromovka 285/1, p�ísp�vková 
organizace 

110 Liberec 
SML�

Mate�ská škola "Rosni�ka", Liberec, Školní vršek 503/3, 
p�ísp�vková organizace 

55 Liberec 
SML�

Mate�ská škola "�ty�lístek", Liberec, Tova�ovského 166/27, 
p�ísp�vková organizace 

134 Liberec 
SML 

Mate�ská škola "Rolni�ka", Liberec, Truhlá�ská 340/7, 
p�ísp�vková organizace 

60 Liberec 
SML 

Mate�ská škola "Pod Ješt�dem", Liberec, U Školky 67, 
p�ísp�vková organizace 

60 Liberec 
SML 

Mate�ská škola "Sedmikráska", Liberec, Vzdušná 509/20, 
p�ísp�vková organizace 

50 Liberec 
SML 

Mate�ská škola "Klí�ek", Liberec, Žitná 832/19, p�ísp�vková 
organizace 

98 Liberec 
SML 

Mate�ská škola "Jizerka", Liberec, Husova 184/72, p�ísp�vková 
organizace 

50 Liberec 
SML 

Mate�ská škola "Korálek", Liberec, Aloisina výšina 645/55, 
p�ísp�vková organizace 

90 Liberec 
SML 

Mate�ská škola "Kyti�ka", Liberec, Burianova 972/2, 
p�ísp�vková organizace 

220 Liberec 
SML 

Mate�ská škola "Malínek", Liberec, Kaplického 386, 
p�ísp�vková organizace 

84 Liberec 
SML 

Mate�ská škola "Pramínek", Liberec, B�ezinova 389/8, 
p�ísp�vková organizace 

86 Liberec 
SML 

Mate�ská škola, Liberec, Klášterní 466/4, p�ísp�vková 
organizace 

184 Liberec 
SML 

Mate�ská škola, Liberec, Matoušova 468/12, p�ísp�vková 
organizace 

53 Liberec 
SML 
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Název Kapacita Obec Z�izovatel 

Mate�ská škola, Liberec, Je�manická 487/27, p�ísp�vková 
organizace 

75 Liberec 
SML 

Mate�ská škola "U Bertíka", Liberec, Purky�ova 458/19, 
p�ísp�vková organizace 

100 Liberec 
SML 

Mate�ská škola "V zahrad�", Liberec, Žitavská 122/68, 
p�ísp�vková organizace 

77 Liberec 
SML 

Základní škola a Mate�ská škola, Liberec, Barví�ská 38/6, 
p�ísp�vková organizace 

56 Liberec 
SML 

Mate�ská škola "Hv�zdi�ka", Liberec, Gagarinova 788/9, 
p�ísp�vková organizace 

140 Liberec 
SML 

Mate�ská škola "Pastelka", Liberec, Švermova 100, p�ísp�vková 
organizace 

95 Liberec 
SML 

MATE�SKÁ ŠKOLA "LÍSTE�EK", Liberec 30, Východní 
270, p�ísp�vková organizace 

65 Liberec 
M�stský obvod 
Vratislavice nad Nisou 

MATE�SKÁ ŠKOLA, Liberec 30, Tanvaldská 282, 
p�ísp�vková organizace 

75 Liberec 
M�stský obvod 
Vratislavice nad Nisou�

MATE�SKÁ ŠKOLA "SÍDLIŠT�", Liberec 30, Sklon�ná 
1414, p�ísp�vková organizace 

140 Liberec 
M�stský obvod 
Vratislavice nad Nisou�

II. mate�ská škola Preciosa, o.p.s. 48 Liberec Soukromá škola 

K�es
anská základní škola a mate�ská škola J. A. Komenského, 
MŠ Sv�týlko 

50 Liberec 
Soukromá škola�

Mate�ská škola - Liberecká jazyková školka, o. p. s. 48 Liberec Soukromá škola�

DOCTRINA - základní škola a mate�ská škola, s.r.o. 50 Liberec Soukromá škola�

Mate�ská škola zá�í s.r.o. 15 Liberec Soukromá škola�

Mate�ská škola U Pot��ku, s.r.o. 13 Liberec Soukromá škola�

Mate�ská škola DOMINO s.r.o. 24 Liberec Soukromá škola�

�esko-anglická montessori mate�ská škola Život hrou, s.r.o. 30 Liberec Soukromá škola�

Mate�ská škola - U Letišt� s.r.o. 22 Liberec Soukromá škola�

Mate�ská škola �eský Dub, p�ísp�vková organizace 98 �eský Dub Obec – není v IPRÚ 

Mate�ská škola Bílá, okres Liberec, p�ísp�vková organizace 50 �eský Dub Obec – není v IPRÚ�
Základní škola a Mate�ská škola Sv�tlá pod Ješt�dem, 
p�ísp�vková organizace 

28 �eský Dub 
obec�

Mate�ská škola, Hodkovice nad Mohelkou, Podlesí �.560, okres 
Liberec, p�ísp�vková organizace 

82 
Hodkovice nad 
Mohelkou 

obec�

Mate�ská škola, Hrádek nad Nisou - Donín, Rybá�ská 36, 
p�ísp�vková organizace 

90 
Hrádek nad 
Nisou 

Obec – není v IPRÚ�

Mate�ská škola, Hrádek nad Nisou, Liberecká 607, okres 
Liberec, p�ísp�vková organizace 

70 
Hrádek nad 
Nisou 

Obec – není v IPRÚ�

Mate�ská škola, Hrádek nad Nisou, Old�ichovská ul. 462, okres 
Liberec, p�ísp�vková organizace 

48 
Hrádek nad 
Nisou 

Obec – není v IPRÚ�

Základní škola praktická, Základní škola speciální a Mate�ská 
škola, Hrádek nad Nisou - Lou�ná, p�ísp�vková organizace 

75 
Hrádek nad 
Nisou 

Obec – není v IPRÚ�

Základní škola a Mate�ská škola Chotyn�, p�ísp�vková 
organizace 

46 
Hrádek nad 
Nisou 

Obec – není v IPRÚ�

Mate�ská škola, Chrastava, Revolu�ní 488 - p�ísp�vková 
organizace 

205 Chrastava 
obec�

Základní škola a Mate�ská škola, Chrastava, Vítkov 69 - 
p�ísp�vková organizace 

20 Chrastava 
obec�

Základní škola a Mate�ská škola Mníšek, okres Liberec, 
p�ísp�vková organizace 

84 Chrastava 
obec�

Základní škola a Mate�ská škola Nová Ves, okr. Liberec - 
p�ísp�vková organizace 

35 Chrastava 
obec�

Základní škola a Mate�ská škola, Bílý Kostel nad Nisou, 
p�ísp�vková organizace 

60 Chrastava 
Obec – není v IPRÚ�

Mate�ská škola Studánka Jablonné v Podješt�dí, p�ísp�vková 
organizace 

160 
Jablonné 
v Podješt�dí 

Obec – není v IPRÚ�
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Název Kapacita Obec Z�izovatel 

Základní škola a Mate�ská škola, Ose�ná, okres Liberec, 
p�ísp�vková organizace 

65 Ose�ná 
Obec – není v IPRÚ�

Základní škola a Mate�ská škola Rynoltice, okres Liberec, 
p�ísp�vková organizace 

32 Rynoltice 
Obec – není v IPRÚ�

Základní škola a Mate�ská škola, Stráž nad Nisou, p�ísp�vková 
organizace 

60 
Stráž nad 
Nisou 

obec�

Základní škola a Mate�ská škola Hlavice, okres Liberec, 
p�ísp�vková organizace 

25 Všelibice 
Obec – není v IPRÚ�

Základní a mate�ská škola Dlouhý Most 52 Dlouhý Most obec�

Celkem: 5092
SO ORP 
Liberec 

Z toho jen v IPRÚ 4221

Zdroj: MŠMT - Rejst�ík škol a školských za�ízení, 2014, aktualizace 30.10.2015 
Pozn.: Kapacity všech mate�ských škol z�izovaných SML jsou zcela napln�ny. V p�ípadech, kdy kapacita 
napln�na není, se jedná o speciální t�ídy, kde je nižší po�et d�tí nezbytný. 
�

P�íloha A3: Seznam mate�ských škol na území SO ORP Jablonec nad Nisou v�etn� kapacit 

Název Kapacita 
Skute�nost (k 

30.9.2015) 
Obec 

Základní škola a Mate�ská škola, Jablonec nad Nisou, Kamenná 
404/4, p�ísp�vková organizace 

16 16 Jablonec nad Nisou 

Mate�ská škola speciální Jablonec nad Nisou, Palackého 37, 
p�ísp�vková organizace 

80 80 Jablonec nad Nisou 

Mate�ská škola Jablonec nad Nisou, Švédská 14, p�ísp�vková 
organizace 

175 164 Jablonec nad Nisou 

Mate�ská škola Jablonec nad Nisou, Havlí�kova 4, p�ísp�vková 
organizace 

95 95 Jablonec nad Nisou 

Mate�ská škola Montessori Jablonec nad Nisou, Zámecká 10, 
p�ísp�vková organizace 

60 60 Jablonec nad Nisou 

Mate�ská škola Jablonec nad Nisou, Lovecká 11, p�ísp�vková 
organizace 

110 110 Jablonec nad Nisou 

Mate�ská škola Jablonec nad Nisou - Mšeno, Josefa Hory 31, 
p�ísp�vková organizace 

105 105 Jablonec nad Nisou 

Mate�ská škola Jablonec nad Nisou, St�elecká 14, p�ísp�vková 
organizace 

70 70 Jablonec nad Nisou 

Mate�ská škola Jablonec nad Nisou - Mšeno, Mechová 10, 
p�ísp�vková organizace 

130 124 Jablonec nad Nisou 

Mate�ská škola Jablonec nad Nisou, Jugoslávská 13, p�ísp�vková 
organizace 

107 107 Jablonec nad Nisou 

Mate�ská škola Jablonec nad Nisou - Rýnovice, �eskoslovenské 
armády 37, p�ísp�vková organizace 

67 67 Jablonec nad Nisou 

Mate�ská škola Jablonec nad Nisou - Jablonecké Paseky, Tichá 19, 
p�ísp�vková organizace 

112 105 Jablonec nad Nisou 

Mate�ská škola Jablonec nad Nisou - Kokonín, Dolní 3969, 
p�ísp�vková organizace 

72 72 Jablonec nad Nisou 

Mate�ská škola Jablonec nad Nisou, H�bitovní 10, p�ísp�vková 
organizace 

110 100 Jablonec nad Nisou 

Mate�ská škola Jablonec nad Nisou, Slune�ná 9, p�ísp�vková 
organizace 

70 70 Jablonec nad Nisou 

Mate�ská škola Jablonec nad Nisou, Nová Pasí�ská 10, p�ísp�vková 
organizace 

112 102 Jablonec nad Nisou 
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Název Kapacita 
Skute�nost (k 

30.9.2015) 
Obec 

Mate�ská škola Jablonec nad Nisou - Mšeno, Arbesova 50, 
p�ísp�vková organizace 

60 56 Jablonec nad Nisou 

Mate�ská škola Jablonec nad Nisou, Husova 3, p�ísp�vková 
organizace 

55 55 Jablonec nad Nisou 

Mate�ská škola Jablonec nad Nisou, 28. �íjna 16, p�ísp�vková 
organizace 

75 72 Jablonec nad Nisou 

Základní škola a Mate�ská škola Janov nad Nisou, p�ísp�vková 
organizace 

50 49 Janov nad Nisou 

Základní škola a Mate�ská škola Josef�v D�l, okres Jablonec nad 
Nisou, p�ísp�vková organizace 

65 37 Josef�v D�l 

Mate�ská škola Lu�any nad Nisou, p�ísp�vková organizace 70 70 Lu�any nad Nisou 

Mate�ská škola Maršovice 81, p�ísp�vková organizace 22 22 Maršovice 

Základní škola a mate�ská škola, Nová Ves nad Nisou, p�ísp�vková 
organizace 

26 25 Nová Ves nad Nisou 

MATE�SKÁ ŠKOLA RÁDLO 3, p�ísp�vková organizace 35 35 Rádlo  

Základní škola a Mate�ská škola, Rychnov u Jablonce nad Nisou, 
p�ísp�vková organizace 

139 133
Rychnov u Jablonce 
nad Nisou 

Celkem 2 088 2001
SO ORP Jablonec 
nad Nisou 

Z toho v IPRÚ 2088 2001

Zdroj: MŠMT - Rejst�ík škol a školských za�ízení, 2014, data SO ORP Jablonec nad Nisou, 2015 
�

P�íloha A4: Seznam základních škol na území SO ORP Liberec v�etn� kapacit 

Název Kapacita 
Skute�nost (k 

30.9.2014) 
Obec 

K�es
anská základní škola a mate�ská škola J. A. Komenského 225 nezjišt�no Liberec 

Základní škola a mate�ská škola logopedická, Liberec, p�ísp�vková 
organizace 

170 nezjišt�no Liberec 

Základní škola a Mate�ská škola pro t�lesn� postižené, Liberec, 
Lužická 920/7, p�ísp�vková organizace 

188
nezjišt�no

Liberec 

Základní škola a Mate�ská škola p�i nemocnici, Liberec, Husova 
357/10, p�ísp�vková organizace 

60
nezjišt�no

Liberec 

D�tský diagnostický ústav, st�edisko výchovné pé�e, základní škola a 
d�tský domov, Liberec 

56
nezjišt�no

Liberec 

Základní škola ALVALÍDA, s.r.o. 12 nezjišt�no Liberec 

DOCTRINA - st�ední škola, základní škola a mate�ská škola, s.r.o. 350 nezjišt�no Liberec 

ZÁKLADNÍ ŠKOLA, LIBEREC - VRATISLAVICE NAD NISOU, 
p�ísp�vková organizace 

580 498 Liberec 

Základní škola, Liberec, Dobiášova 851/5, p�ísp�vková organizace 680 664 Liberec 

Základní škola a Základní um�lecká škola, Liberec, Jablo�ová 564/43, 
p�ísp�vková organizace 

880 463 Liberec 

Základní škola, Liberec, Švermova 403/40, p�ísp�vková organizace 375 286 Liberec 

Základní škola, Liberec, Ješt�dská 354/88, p�ísp�vková organizace 620 606 Liberec 

Základní škola, Liberec, Kaplického 384, p�ísp�vková organizace 270 246 Liberec 

Základní škola, Liberec, Na Výb�žku 118, p�ísp�vková organizace 173 165 Liberec 

Základní škola, Liberec, Obla�ná 101/15, p�ísp�vková organizace 320 280 Liberec 

Základní škola, Liberec, Sokolovská 328, p�ísp�vková organizace 660 356 Liberec 

Základní škola, Liberec, Vrchlického 262/17, p�ísp�vková organizace 450 377 Liberec 
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Název Kapacita 
Skute�nost (k 

30.9.2014) 
Obec 

Základní škola s rozší�enou výukou jazyk�, Liberec, Husova 142/44, 
p�ísp�vková organizace 

500 499 Liberec 

Základní škola, Liberec, �eská 354, p�ísp�vková organizace 568 544 Liberec 

Základní škola, Liberec, U Školy 222/6, p�ísp�vková organizace 450 351 Liberec 

Základní škola, Liberec, U Soudu 369/8, p�ísp�vková organizace 340 306 Liberec 

Základní škola, Liberec, ul. 5. kv�tna 64/49, p�ísp�vková organizace 500 440 Liberec 

Základní škola, Liberec, Lesní 575/12, p�ísp�vková organizace 600 557 Liberec 

Základní škola a Mate�ská škola, Liberec, Barví�ská 38/6, p�ísp�vková 
organizace 

400 304 Liberec 

Základní škola, Liberec, Broumovská 847/7, p�ísp�vková organizace 580 438 Liberec 

Základní škola, Liberec, Aloisina výšina 642, p�ísp�vková organizace 600 466 Liberec 

Základní škola, Liberec, K�ížanská 80, p�ísp�vková organizace 280 227 Liberec 

Základní škola, Liberec, nám. Míru 212/2, p�ísp�vková organizace 320 268 Liberec 

Základní škola praktická, Liberec, Gollova 394/4, p�ísp�vková 
organizace 

114 75 Liberec 

Základní škola praktická a Základní škola speciální, Liberec, Orlí 
140/7, p�ísp�vková organizace 

170 94 Liberec 

Základní um�lecká škola, Liberec, Frýdlantská 1359/19, p�ísp�vková 
organizace 

1877 -- Liberec 

Základní škola �eský Dub, okres Liberec, p�ísp�vková organizace 487 351
�eský Dub – není 
v IPRÚ 

Základní um�lecká škola �eský Dub, okres Liberec, p�ísp�vková 
organizace 

176 --
�eský Dub – není 
v IPRÚ 

Základní škola a Mate�ská škola Sv�tlá pod Ješt�dem, p�ísp�vková 
organizace 

50 41 �eský Dub 

Základní škola T. G. Masaryka, Hodkovice nad Mohelkou, okres 
Liberec, p�ísp�vková organizace 

310 294
Hodkovice nad 
Mohelkou 

Základní škola, Hrádek nad Nisou - Donín, Donínská 244, 
p�ísp�vková organizace 

120 107
Hrádek nad Nisou – 
není v IPRÚ 

Základní škola T. G. Masaryka, Hrádek nad Nisou, Komenského 478, 
okres Liberec, p�ísp�vková organizace 

350 261
Hrádek nad Nisou – 
není v IPRÚ 

Základní škola Lidická, Hrádek nad Nisou, Školní ul. 325, okres 
Liberec, p�ísp�vková organizace 

360 338
Hrádek nad Nisou – 
není v IPRÚ 

Základní škola praktická, Základní škola speciální a Mate�ská škola, 
Hrádek nad Nisou - Lou�ná, p�ísp�vková organizace 

66 26
Hrádek nad Nisou – 
není v IPRÚ 

Základní škola a Mate�ská škola Chotyn�, p�ísp�vková organizace 80 59
Hrádek nad Nisou – 
není v IPRÚ 

Výchovný ústav, d�tský domov se školou, st�ední škola, základní 
škola a školní jídelna, Chrastava, Školní 438 

20 17 Chrastava 

Základní škola Chrastava, nám�stí 1. máje 228, okres Liberec - 
p�ísp�vková organizace 

856 550 Chrastava 

Základní škola a Mate�ská škola, Chrastava, Vítkov 69 - p�ísp�vková 
organizace 

32 24 Chrastava 

Základní škola a Mate�ská škola Mníšek, okres Liberec, p�ísp�vková 
organizace 

200 184 Chrastava 

Základní škola a Mate�ská škola Nová Ves, okr. Liberec - p�ísp�vková 
organizace 

120 14 Chrastava 

Základní škola a Mate�ská škola, Bílý Kostel nad Nisou, p�ísp�vková 
organizace 

700 45
Chrastava – není 
v IPRÚ 
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Název Kapacita 
Skute�nost (k 

30.9.2014) 
Obec 

Základní škola praktická a Základní škola speciální, Jablonné 
v Podješt�dí, Komenského 453, p�ísp�vková organizace 

62 26
Jablonné 
v Podješt�dí – není 
v IPRÚ 

Základní škola a Základní um�lecká škola Jablonné v Podješt�dí, 
p�ísp�vková organizace 

680 382
Jablonné 
v Podješt�dí – není 
v IPRÚ 

Základní škola a mate�ská škola, Nová Ves nad Nisou, p�ísp�vková 
organizace 

35 10 Nová Ves 

Základní škola a Mate�ská škola, Ose�ná, okres Liberec, p�ísp�vková 
organizace 

225 188
Ose�ná – není 
v IPRÚ 

Základní škola a Mate�ská škola Rynoltice, okres Liberec, 
p�ísp�vková organizace 

75 33
Rynoltice – není 
v IPRÚ 

Základní škola a Mate�ská škola, Stráž nad Nisou, p�ísp�vková 
organizace 

230 211 Stráž nad Nisou 

Základní škola a Mate�ská škola Hlavice, okres Liberec, p�ísp�vková 
organizace 

60 13
Všelibice – není 
v IPRÚ 

Základní a mate�ská škola Dlouhý Most 58 56 Dlouhý Most 

Celkem 18 720 SO ORP Liberec 

Jen v IPRÚ, bez ZUŠ 13 402

Zdroj: MŠMT - Rejst�ík škol a školských za�ízení, 2014, aktualizace 2015 
Pozn.: údaje o napln�nosti však nejsou zcela vypovídající, protože pr�m�rné hodnoty nereflektují skute�nou 
napln�nost v jednotlivých ro�nících. 

P�íloha A5: Seznam základních škol na území SO ORP Jablonec nad Nisou v�etn� kapacit 

Název Kapacita 
Skute�nost (k 

30.9.2015) 
Obec 

Základní škola Antonína Bratršovského 170 146 Jablonec nad Nisou 

Základní škola a Mate�ská škola, Jablonec nad Nisou, 
Kamenná 404/4, p�ísp�vková organizace 

135 91 Jablonec nad Nisou 

Základní škola, Jablonec nad Nisou, Liberecká 1734/31, 
p�ísp�vková organizace 

214 185 Jablonec nad Nisou 

Základní škola Jablonec nad Nisou - Rýnovice, Pod 
Vodárnou 10, p�ísp�vková organizace 

270 187 Jablonec nad Nisou 

Základní škola Jablonec nad Nisou, Na Šumav� 43, 
p�ísp�vková organizace 

700 539 Jablonec nad Nisou 

Základní škola Jablonec nad Nisou, 5. kv�tna 76, 
p�ísp�vková organizace 

500 305 Jablonec nad Nisou 

Základní škola Jablonec nad Nisou, Pasí�ská 72, 
p�ísp�vková organizace 

720 430 Jablonec nad Nisou 

Základní škola Jablonec nad Nisou - Mšeno, Mozartova 24, 
p�ísp�vková organizace 

900 474 Jablonec nad Nisou 

Základní škola Jablonec nad Nisou - Mšeno, Arbesova 30, 
p�ísp�vková organizace 

560 459 Jablonec nad Nisou 

Základní škola Jablonec nad Nisou, Liberecká 26, 
p�ísp�vková organizace 

700 657 Jablonec nad Nisou 

Základní škola Jablonec nad Nisou, Pivovarská 15, 
p�ísp�vková organizace 

280 278 Jablonec nad Nisou 

Svobodná základní škola, o.p.s., Jablonec nad Nisou 90 88 Jablonec nad Nisou 

Základní škola Jablonec nad Nisou - Kokonín, Rychnovská 
216, p�ísp�vková organizace 

420 344 Jablonec nad Nisou 
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Název Kapacita 
Skute�nost (k 

30.9.2015) 
Obec 

Základní um�lecká škola, Jablonec nad Nisou, Podhorská 
47, p�ísp�vková organizace 

1 100 -- Jablonec nad Nisou 

Základní škola a Mate�ská škola Janov nad Nisou, 
p�ísp�vková organizace 

250 142 Janov nad Nisou 

Základní škola a Mate�ská škola Josef�v D�l, okres Jablonec 
nad Nisou, p�ísp�vková organizace 

200 95 Josef�v D�l 

Základní škola, Lu�any nad Nisou, okres Jablonec nad 
Nisou, p�ísp�vková organizace 

180 127 Lu�any nad Nisou 

Základní škola a mate�ská škola, Nová Ves nad Nisou, 
p�ísp�vková organizace 

35 11 Nová Ves nad Nisou 

ZÁKLADNÍ ŠKOLA RÁDLO, okres Jablonec nad Nisou, 
p�ísp�vková organizace 

40 35 Rádlo 

Základní škola a Mate�ská škola, Rychnov u Jablonce nad 
Nisou, p�ísp�vková organizace 

250 270
Rychnov u Jablonce nad 
Nisou 

Celkem 7 462 --
SO ORP Jablonec nad 
Nisou 

Jen v IPRÚ, bez ZUŠ 6 362 4863

Zdroj: MŠMT - Rejst�ík škol a školských za�ízení, 2014, data SO ORP Jablonec nad Nisou, 2015 
Pozn.: údaje o napln�nosti však nejsou zcela vypovídající, protože pr�m�rné hodnoty nereflektují skute�nou 
napln�nost v jednotlivých ro�nících. 
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P�íloha A6: Využívání nástroj� aktivní politiky zam�stnanosti - obce 

Ve�ejn� prosp�šné práce – zam�stnavatelé a nov� vytvo�ená 
místa 2014 

Po�et 
vytvo�ených míst 

Po�et umíst�ných 
uchaze��

Obec Dlouhý Most 2 2

M�sto Hodkovice nad Mohelkou 2 místa od 2015 

M�sto Chrastava 18 + 2 koordináto�i 25

Obec Je�manice 0 0

Obec Kryštofovo Údolí 1 místo od 2015

Statutární m�sto Liberec 85 + 3 koordináto�i 104

Obec Mníšek 4 6

Obec Nová Ves 10 + 1 koordinátor 11

Obec Old�ichov v Hájích 8 + 1 koordinátor 9

Obec Prose� pod Ješt�dem 3 3

Obec Stráž nad Nisou 0 0

Obec Sv�tlá pod Ješt�dem 0 0

Obec Šimonovice 2 2

Celkem 132 162
Zdroj: Ú�ad práce v Liberci, 2015 

P�íloha A7: Využívání nástroj� aktivní politiky zam�stnanosti – ostatní zam�stnavatelé 
Ve�ejn� prosp�šné práce – zam�stnavatelé a nov� vytvo�ená 
místa 2014

Po�et 
vytvo�ených míst

Po�et umíst�ných 
uchaze��

100 chutí, zapsaný ústav (Kryštofovo Údolí) 2 2

Centrum Generace, o.p.s. (Liberec) 1 1

�melák - Spole�nost p�átel p�írody (Liberec) 1 1

DH Liberec, o.p.s. (Liberec) 2 3

Ekocentrum Old�ichov v Hájích o.p.s. 1 1

Jednota bratrská Vratislavice 1 1
MATE�SKÁ ŠKOLA "SÍDLIŠT�", Liberec 30, Sklon�ná 
1414, p�ísp�vková organizace 1 1
Mate�ská škola "Sluní�ko", Liberec, Bezová 274/1, 
p�ísp�vková organizace 1 1
Mate�ská škola Liberec, Klášterní 466/4, p�ísp�vková 
organizace 3 3

Ob�anské sdružení D.R.A.K. (Liberec) 1 2

Oblastní charita Liberec 2 2

�ímskokatolická farnost - arcid�kanství Liberec 2 2

�ímskokatolická farnost Dlouhý Most 1 1

�ímskokatolická farnost Liberec - Ruprechtice 1 1

�ímskokatolická farnost Mníšek u Liberce 1 1

�ímskokatolická farnost Stráž nad Nisou 1 1
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Ve�ejn� prosp�šné práce – zam�stnavatelé a nov� vytvo�ená 
místa 2014

Po�et 
vytvo�ených míst

Po�et umíst�ných 
uchaze��

100 chutí, zapsaný ústav (Kryštofovo Údolí) 2 2

Centrum Generace, o.p.s. (Liberec) 1 1

�melák - Spole�nost p�átel p�írody (Liberec) 1 1

DH Liberec, o.p.s. (Liberec) 2 3

Ekocentrum Old�ichov v Hájích o.p.s. 1 1

Jednota bratrská Vratislavice 1 1
MATE�SKÁ ŠKOLA "SÍDLIŠT�", Liberec 30, Sklon�ná 
1414, p�ísp�vková organizace 1 1
Mate�ská škola "Sluní�ko", Liberec, Bezová 274/1, 
p�ísp�vková organizace 1 1
Mate�ská škola Liberec, Klášterní 466/4, p�ísp�vková 
organizace 3 3

Ob�anské sdružení D.R.A.K. (Liberec) 1 2

Oblastní charita Liberec 2 2

�ímskokatolická farnost Vratislavice nad Nisou 1 1

Sbor Jednoty bratrské v Chrastav� 1 1

Sdružení TULIPAN (Liberec) 1 1
St�edisko ekologické výchovy Libereckého kraje, p�ísp�vková 
organizace (Old�ichov v Hájích) 2 3

Suchopýr o.p.s. (Old�ichov v Hájích) 6 7

TJ Sokol Old�ichov v Hájích 1 1
Základní škola praktická a Základní škola speciální, Liberec, 
Orlí 140/7, p�ísp�vková organizace 1 1

ZO �SOP ARMILLARIA (Liberec) 4 4

Celkem 39 43
Zdroj: Ú�ad práce v Liberci, 2015 
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P�íloha A8: Podíl obyvatel napojených na vodovod, kanalizaci a plynovod v obcích SO ORP Liberec a 
Jablonec nad Nisou 

SO ORP Obec 

Podíl obyvatel 
v obydl. bytech 
s vodovodem 

(%) 

Podíl obyvatel v obydl. 
bytech s plynem 

zavedeným do bytu (%)

Podíl obyvatel v obydl. 
bytech s p�ípojem na 
kanaliza�ní sí	 (%) 

Liberec Bílá 99,1 2,9 0,0

Liberec Bílý Kostel nad Nisou 99,7 54,1 0,0

Liberec Cetenov 98,9 2,9 0,0

Liberec �eský Dub 99,3 23,6 58,3

Liberec Dlouhý Most 99,4 2,4 0,0

Liberec Hlavice 99,5 1,1 0,0

Liberec Hodkovice nad Mohelkou 99,8 36,2 77,6

Liberec Hrádek nad Nisou 99,6 76,9 67,0

Liberec Chotyn� 100,0 67,9 25,5

Liberec Chrastava 99,9 73,0 63,4

Liberec Jablonné v Podješt�dí 99,6 44,6 62,4

Liberec Janovice v Podješt�dí 100,0 7,7 0,0

Liberec Jan�v D�l 100,0 5,1 0,0

Liberec Je�manice  99,7 4,4 0,0

Liberec Kryštofovo Údolí 100,0 5,5 0,0

Liberec K�ižany 96,1 6,7 0,0

Liberec Liberec 99,8 57,2 83,0

Liberec Mníšek 99,0 54,2 25,8

Liberec Nová Ves 97,1 7,1 11,8

Liberec Old�ichov v Hájích 97,1 8,5 0,0

Liberec Ose�ná 99,4 40,5 20,9

Liberec Prose� pod Ješt�dem 99,7 2,0 12,4

Liberec Rynoltice 99,8 27,8 0,0

Liberec Stráž nad Nisou 99,6 57,4 57,9

Liberec Sv�tlá pod Ješt�dem 99,8 4,9 0,0

Liberec Šimonovice 99,7 60,6 15,6

Liberec Všelibice 100,0 5,3 33,8

Liberec Zdislava 100,0 2,5 0,0

Jablonec nad Nisou Bed�ichov 100,0 3,5 62,9

Jablonec nad Nisou Dalešice 100,0 82,2 0,0

Jablonec nad Nisou Jablonec nad Nisou 99,9 81,6 85,4

Jablonec nad Nisou Janov nad Nisou 96,9 30,8 25,5

Jablonec nad Nisou Josef�v D�l 98,8 36,3 0,0

Jablonec nad Nisou Lu�any nad Nisou 99,7 73,1 28,2

Jablonec nad Nisou Maršovice 100,0 65,0 64,1

Jablonec nad Nisou Nová Ves nad Nisou 98,3 5,0 25,1

Jablonec nad Nisou Pule�ný 98,8 4,0 32,2

Jablonec nad Nisou Rádlo 100,0 70,9 0,0

Jablonec nad Nisou
Rychnov u Jablonce nad 
Nisou 99,7 63,7 80,7

Zdroj: �eský statistický ú�ad, data pro územn� analytické podklady, 2011. 

Příloha usnesení č. 38/2016



�

�
	�

�

P�íloha A9: Seznam pr�myslových zdroj� zne�išt�ní ovzduší na území SO ORP Liberec a Jablonec nad 
Nisou 

Název Obec 

Benteler �R s.r.o. Chrastava 

Benteler �R s.r.o. - závod Stráž nad Nisou Stráž nad Nisou 

CDS holding s.r.o. �eský Dub 

D PLAST-EFTEC a.s. - provozovna Hrádek nad Nisou Hrádek nad Nisou 

ELECTROPOLI-GALVIA, s.r.o. provoz �eský Dub �eský Dub 

Ernst Bröer, spol. s r.o. Hrádek nad Nisou 

Frýdlantské strojírny - Rasl a syn a.s. Frýdlant 

Galvanoplast Fischer Bohemia, k.s. W3 Liberec 

Galvanoplast Fischer Bohemia,k.s. W5 Liberec 

GRUPO ANTOLIN BOHEMIA a.s. Dolní Chrastava 

H-therma a.s. - plynová výtopna Hrádek n/N Hrádek nad Nisou 

Intertell spol. s r.o., Liberec - Machnín Liberec 

Korál servis s.r.o. - �istírna od�v� - OC NISA Liberec 

KSM Castings CZ a.s. Hrádek nad Nisou 

Liberecká obalovna, s.r.o. - provozovna Liberec-Machnín Liberec 

LICOLOR, a. s Liberec 

Magna Exteriors & Interiors (Bohemia) s. r. o. - závod Liberec Liberec 

Monroe Czechia s.r.o Hodkovice nad Mohelkou 

NELI servis, s.r.o. - Kotelna a spalovna Liberec 

PENGUIN CZ, s.r.o. - chemické �išt�ní od�v� Liberec 

PINK lak s.r.o. Liberec 

PRECIOSA, a.s. - závod 03 Liberec 

SEMPRO-SŠL spol. s r.o. - prádelna a �istírna Liberec 

Severochema, družstvo pro chemickou výrobu, Liberec Liberec 

Speciální stavby Most spol. s r.o. K�ižany 

SZP Sychrov a.s. - chov prasat �tve�ín 

Technické služby m�sta Liberce a.s. Liberec 

Teplárna Liberec, a.s. Liberec 

Teplárna Liberec,a.s. - Františkov Liberec 

Teplo Hodkovice nad Mohelkou s.r.o. Hodkovice nad Mohelkou 

TERMIZO a.s. - Spalovna komunálních odpad� Liberec 

TRESEBURG s.r.o. Liberec 

Tristone Flowtech Czech Republic s.r.o. - Technologie Hrádek nad Nisou 

TRUMPF Liberec, spol s r.o. Liberec 

AKT plastiká�ská technologie �echy, spol. s r.o. Jablonec nad Nisou 

AL-Solid s.r.o. Rychnov u Jablonce nad Nisou 

Bohumír Bittner-PERLEX výroba voskových perel a bižuterie Jablonec nad Nisou 

CIKAUTXO CZ s.r.o. Jablonec nad Nisou 

INTERNATIONAL METAL PLAST spol. s r.o. Jablonec nad Nisou 

Jablonecká teplárenská a realitní, a.s. - Výtopna Brandl Jablonec nad Nisou 

Jablonecká teplárenská a realitní, a.s. - Výtopna Rýnovice Jablonec nad Nisou 

Jablonex Group a.s., U p�ehrady Jablonec nad Nisou 

KOVOHUT� HOLDING DT, a.s. - Divize Slévárna Jablonec Jablonec nad Nisou 
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Název Obec 

Megatech Industries Jablonec s.r.o. Jablonec nad Nisou 

PAS Jablonec a.s. Jablonec nad Nisou 

PRECIOSA,a.s. - závod 06 Jablonec nad Nisou 

Rudolf Ba�as - Výroba skla Rádlo 

Rýnovická energetická s.r.o. - kombinovaný tepelný zdroj Jablonec nad Nisou 

SPL Jablonec nad Nisou s.r.o. - spalovna nebezpe�ných odpad� Jablonec nad Nisou 

TRW Automotive Czech s.r.o. Jablonec nad Nisou Jablonec nad Nisou 

UNITHERM Group, a.s. Jablonec nad Nisou 

UNITHERM, s.r.o. Jablonec nad Nisou 

VITRUM, spole�nost s ru�ením omezeným Janov nad Nisou 

Zdroj: �eský hydrometeorologický ústav, data ke dni 3. 5. 2014 

P�íloha A10: Seznam zvlášt� chrán�ných území SO ORP Liberec a Jablonec nad Nisou 

Název Kategorie P�íslušné orgány ochrany p�írody 

Jizerské hory Chrán�ná krajinná oblast Správa CHKO Jizerské hory 

Lužické hory Chrán�ná krajinná oblast Správa CHKO Lužické hory 

�ertova ze	 Národní p�írodní památka Správa CHKO Lužické hory 

Jezev�í vrch Národní p�írodní rezervace Správa CHKO Lužické hory 

Jizerskohorské bu�iny Národní p�írodní rezervace Správa CHKO Jizerské hory 

Karlovské bu�iny Národní p�írodní rezervace Správa CHKO Jizerské hory 

Poledník Národní p�írodní rezervace Ministerstvo životního prost�edí 

Stržový vrch Národní p�írodní rezervace Ministerstvo životního prost�edí 

Špi�ák Národní p�írodní rezervace Ministerstvo životního prost�edí 

Bílé kameny P�írodní památka Správa CHKO Lužické hory 

Fojtecký mok�ad P�írodní památka Správa CHKO Jizerské hory 

Jind�ichovský mok�ad P�írodní památka Správa CHKO Jizerské hory 

Lukášov P�írodní památka Krajský ú�ad Libereckého kraje 

Panský lom P�írodní památka Krajský ú�ad Libereckého kraje 

Pod Dra�í skálou P�írodní památka Správa CHKO Jizerské hory 

Rádlo P�írodní památka Krajský ú�ad Libereckého kraje 

St�íbrník P�írodní památka Krajský ú�ad Libereckého kraje 

Terasy Ješt�du P�írodní památka Krajský ú�ad Libereckého kraje 

Tichá �í�ka P�írodní památka Správa CHKO Jizerské hory 

U Rozmoklé žáby P�írodní památka Správa CHKO Lužické hory 

�erná hora P�írodní rezervace Správa CHKO Jizerské hory 

Dlouhá hora P�írodní rezervace Krajský ú�ad Libereckého kraje 

Hamrštejn P�írodní rezervace Krajský ú�ad Libereckého kraje 

Jedlový d�l P�írodní rezervace Správa CHKO Jizerské hory 

Klikvová louka P�írodní rezervace Správa CHKO Jizerské hory 

Malá Strana P�írodní rezervace Správa CHKO Jizerské hory 

Nová louka P�írodní rezervace Správa CHKO Jizerské hory 

Velký Vápenný P�írodní rezervace Krajský ú�ad Libereckého kraje 

Zdroj: Agentura ochrany p�írody a krajiny �R, 2014 
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P�íloha A11: Seznam evropsky významných lokalit a pta�ích oblastí na území SO ORP Liberec a 
Jablonec nad Nisou 

Název Kategorie P�íslušné orgány ochrany p�írody 

�eský Dub - základní um�lecká škola Evropsky významná lokalita   

Horní Plou�nice Evropsky významná lokalita   

Janovické rybníky Evropsky významná lokalita   

Jezev�í vrch Evropsky významná lokalita   

Jizerské smr�iny Evropsky významná lokalita   

Jizerskohorské bu�iny Evropsky významná lokalita   

Lemberk - zámek Evropsky významná lokalita   

Lu�ní potok Evropsky významná lokalita   

Rokytka Evropsky významná lokalita   

Vápenice - Basa Evropsky významná lokalita   

Západní jeskyn� Evropsky významná lokalita   

Zdislava - kostel Evropsky významná lokalita   

Jizerské hory Pta�í oblast Správa CHKO Jizerské hory 

Zdroj: Agentura ochrany p�írody a krajiny �R, 2014 
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P�íloha A12:Význam problém� pro aglomeraci 

Problém 
Význam 

problému 
Nedostate�ná kapacita silnic I., II. i III. t�íd a zhoršující se technický stav ohrožující bezpe�nost 5,0

Vysoká intenzita dopravy na hlavních silni�ních tazích 4,3

Absence železni�ního napojení na vysokorychlostní železni�ní trat� a absence elektrifikace železni�ních tratí 4,0

Zne�išt�né ovzduší polétavým prachem 3,7

Nedostate�né stavebn� technické a p�ístrojové vybavení nemocnic i s ohledem na bezbariérovost 3,5

Chyb�jící p�estupní terminály, nedostate�ná kapacita MHD, technicky nevyhovující TT Lbc – Jbc, málo 
rozvinutá sí
 TT v Liberci 

3,3

Vysoký podíl dlouhodob� nezam�stnaných – zejména obyvatel ohrožených sociálním vylou�ením 3,3

Nedostate�né �ešení odkanalizování obcí a okrajových �ástí m�st – kapacita, technický stav, �OV 3,3

Bezpe�nost dopravy 3,3

Nedostate�ná kapacita základních škol 3,0

Nedostate�né vybavení a technický stav škol 3,0

Neexistence koncepce vzd�lávání 3,0

Nekoncep�ní p�ístup p�i propagaci území 3,0

Nar�stání sociálního vylou�ení u t�ch skupin obyvatel, jejichž problémy se vymykají sou�asnému nastavení 
systému sociálních služeb 

3,0

Absence n�kterých sociálních služeb pro sociáln� znevýhodn�né a vylou�ené obyvatele, �i jejich nedostate�ná 
kapacita 

3,0

Problém nevyhovující a zastaralé infrastruktury zázemí pro poskytování služeb sociálního typu a sociálního 
bydlení 

3,0

Nedostate�ná a územn� nepropojená sí
 cyklostezek a cyklotras 3,0

Zastaralost a špatný technický stav teplovodní rozvodné sít�  3,0

Podpr�m�rná úrove� vzd�lání obyvatel v rámci �R 2,7

Disparity na trhu práce – nízký po�et volných pracovních míst vs. vysoký po�et uchaze�� o zam�stnání 2,7

Kolísající míra nezam�stnanosti, nestabilita trhu práce 2,7

Nedostatek parkovacích míst ve m�stech, obcích a centrech cestovního ruchu 2,7

Nedostate�ná pé�e o památky a infrastrukturu pro CR i s ohledem na bezbariérovost 2,7

Vysoký podíl využití pevných paliv pro vytáp�ní stacionárními zdroji 2,6

Pokles po�tu návšt�vník� v ubytovacích za�ízeních 2,3

Nedostatek dopl�kových služeb CR 2.3

Horší dostupnost zdravotnických služeb ve vzdálen�jších obcích  2,3

Vysoká zát�ž na životní prost�edí podél dopravních tepen (hluk a emise) 2,3

Zábor volných ploch obchodními centry  1,5

Zdroj: PROCES – Centrum pro rozvoj obcí a region�
Pozn.: Vážený pr�m�r významu problému 
�

Příloha usnesení č. 38/2016



�

����

�

P�íloha A13: P�ehled hodnot ukazatel� použitých pro vymezení aglomerace Liberec – Jablonec nad Nisou u všech obcí v rámci �ešeného území
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Dalešice JnN 2,4 181 74,4 148,2 341,6 59,5 43,1 5,8 102,5 82,0 11,5 249 0 0 0 1 1 55,8 29,5 60,7

Dlouhý Most LBC 4,4 792 178,2 139,6 175,0 64,1 44,7 11,8 20,7 49,4 12,6 277 1 1 0 1 0 52,6 18,1 55,0

Je�manice LBC 4,4 474 108,4 148,1 251,7 58,0 43,8 7,9 25,4 83,1 13,4 263 0 0 0 1 0 47,4 17,0 49,6

Prose� pod Ješt�dem LBC 8,3 333 40,1 120,8 185,8 115,7 44,1 11,1 57,5 44,7 12,6 246 0 0 1 1 0 54,7 39,4 52,3

Stráž nad Nisou LBC 4,5 2 205 486,5 120,3 127,3 74,7 46,6 8,0 10,5 51,0 11,2 306 1 1 1 1 1 47,5 7,9 45,9

Pule�ný JnN 6,0 377 62,8 134,6 260,5 63,3 31,3 11,1 28,9 76,6 12,5 260 0 0 1 1 0 57,8 18,6 58,0

Nová Ves LBC 12,3 822 66,6 118,9 142,1 76,5 35,6 17,3 13,8 35,5 12,9 233 1 0 1 1 0 61,6 15,6 70,2

Jan�v D�l LBC 4,6 153 33,6 110,9 80,0 125,0 40,9 9,0 26,0 21,8 11,6 237 0 0 0 1 0 53,5 31,3 57,5

Jablonné v Podješt�dí LBC 57,9 3 686 63,7 102,1 1,6 91,9 29,8 12,3 23,1 17,0 13,3 206 1 1 1 1 1 61,6 14,2 63,8

Janovice v Podješt�dí LBC 6,3 86 13,6 104,8 63,4 133,3 21,1 19,4 69,0 12,7 17,6 250 0 0 0 1 0 74,4 44,1 73,6

Jablonec nad Nisou JnN 31,4 45 305 1 443,7 100,0 10,9 113,0 41,4 9,8 10,7 16,7 19,1 279 1 1 1 1 1 61,6 9,3 50,3

Bed�ichov JnN 24,3 330 13,6 131,4 166,9 53,1 51,7 2,6 12,5 190,3 12,2 430 0 0 1 1 0 40,8 56,3 35,6

Janov nad Nisou JnN 14,7 1 367 92,9 118,2 101,3 104,8 37,8 8,3 10,8 29,8 12,2 290 1 1 1 1 1 68,2 23,3 57,8

Josef�v D�l JnN 22,0 907 41,2 92,6 -35,3 172,7 36,0 12,0 3,1 25,9 18,5 310 1 1 0 1 1 72,4 22,1 65,9

Lu�any nad Nisou JnN 13,1 1 738 132,3 111,4 50,7 107,7 41,2 8,7 41,0 25,6 14,0 269 1 1 1 1 1 64,3 26,4 59,8

Maršovice JnN 1,8 524 298,2 145,7 196,3 98,7 38,0 8,1 55,8 50,1 11,1 312 0 0 1 1 1 51,8 20,1 48,2

Nová Ves nad Nisou JnN 4,7 748 158,6 115,8 175,0 78,0 35,7 8,0 16,7 36,2 12,1 277 1 0 1 1 0 62,2 23,4 56,2

Rádlo JnN 9,7 749 77,6 130,7 219,7 76,8 38,0 5,4 157,9 54,9 12,5 267 1 0 0 1 1 54,5 19,5 51,0

Rychnov u Jablonce nad Nisou JnN 12,3 2 683 218,9 131,0 131,7 62,7 37,6 9,2 56,1 52,3 12,4 250 1 1 1 1 1 50,0 11,1 53,2

Liberec LBC 106,1 102 113 962,5 103,2 33,5 109,9 47,5 9,9 51,0 28,7 20,2 343 1 1 1 1 1 55,1 8,6 45,4
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Bílá LBC 26,4 881 33,4 105,5 48,1 77,5 29,9 7,2 39,1 24,1 12,9 276 0 0 0 1 0 52,5 31,1 57,7

Bílý Kostel nad Nisou LBC 25,7 916 35,6 118,2 63,2 95,9 34,2 9,1 12,2 26,0 14,4 255 1 0 0 1 1 62,0 12,6 65,0

Cetenov LBC 6,1 129 21,3 111,7 17,0 117,4 20,0 5,2 20,3 8,5 12,3 290 0 0 0 1 0 62,0 25,8 52,5

�eský Dub LBC 22,6 2 799 124,0 99,9 72,0 156,7 33,3 10,6 5,5 6,7 16,5 252 1 1 1 1 1 55,4 21,1 58,7

Hlavice LBC 8,3 226 27,3 98,3 139,0 252,0 31,3 11,6 18,4 4,6 15,0 196 1 0 0 1 0 65,9 46,3 58,0

Hodkovice nad Mohelkou LBC 13,5 2 790 206,8 108,3 64,4 100,7 33,7 8,2 13,8 34,7 13,3 230 1 1 1 1 1 57,1 14,2 59,4

Hrádek nad Nisou LBC 48,5 7 642 157,4 104,9 31,8 94,1 31,4 11,1 81,0 17,9 14,1 247 1 1 1 1 1 66,0 14,3 66,5

Chotyn� LBC 9,0 955 105,6 108,6 84,3 86,3 29,3 9,3 44,6 14,4 12,9 246 1 0 1 1 1 67,6 14,2 68,2

Chrastava LBC 27,5 6 239 227,2 106,2 -5,7 84,6 35,2 11,4 47,1 11,9 14,5 244 1 1 1 1 1 61,4 10,5 61,2

Kryštofovo Údolí LBC 17,3 349 20,1 157,5 312,2 77,8 43,7 6,9 27,3 17,3 14,9 330 0 1 0 1 0 66,0 60,3 52,3

K�ižany LBC 28,6 824 28,9 123,0 168,3 97,7 32,2 15,6 54,5 25,2 15,5 261 1 1 0 1 0 60,8 23,7 66,8

Mníšek LBC 25,4 1 451 57,0 127,6 193,9 61,9 45,8 9,1 56,2 45,9 13,9 294 1 1 1 1 1 49,7 12,3 53,2

Old�ichov v Hájích LBC 16,3 709 43,6 145,2 266,7 70,6 42,8 9,7 11,9 34,2 13,2 259 0 0 0 1 1 69,8 26,4 60,1

Ose�ná LBC 28,1 1 075 38,3 110,6 77,7 102,9 35,2 10,2 62,0 20,8 12,4 238 1 1 1 1 1 56,3 22,9 61,0

Rynoltice LBC 17,7 766 43,3 106,1 33,2 122,2 32,5 11,7 37,3 31,9 14,2 258 1 1 0 1 1 69,9 26,3 63,6

Sv�tlá pod Ješt�dem LBC 13,2 943 71,5 118,2 134,4 118,1 41,3 8,2 36,0 20,0 12,7 247 1 1 0 1 0 51,4 36,1 50,2

Šimonovice LBC 7,2 949 132,0 235,2 602,3 34,9 43,7 6,2 22,3 215,4 11,2 263 0 1 1 1 1 29,4 10,7 43,9

Všelibice LBC 18,4 534 29,0 107,0 102,2 129,0 28,9 6,9 30,8 20,8 14,1 278 0 1 1 1 0 51,6 37,0 62,2

Zdislava LBC 9,8 293 29,9 121,2 123,3 98,1 34,3 16,1 43,6 13,7 21,4 222 0 1 0 1 0 64,1 27,5 62,1

Zdroj: PROCES – Centrum pro rozvoj obcí a region�; Pozn.:LBC – SO ORP Liberec; JnN – SO ORP Jablonec nad Nisou
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B. Grafické p�ílohy 

P�íloha B1: Zm�na pr�m�rného v�ku obyvatel v období 2001 až 2012 

Zdroj: �eský statistický ú�ad, 2012 

P�íloha B2: Po�et a podíl obyvatel mladších 15 let v Libereckém kraji v roce 2011 

�
Zdroj: �eský statistický ú�ad, S�ítání lidu, dom� a byt�, 2011 
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P�íloha B3: Po�et a podíl obyvatel starších 65 let v Libereckém kraji v roce 2011 

�

Zdroj: �eský statistický ú�ad, S�ítání lidu, dom� a byt�, 2011
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P�íloha B4: Mapa vodovodní sít� na území SO ORP Liberec a SO ORP Jablonec nad Nisou 

�

Zdroj: ÚAP datový model, 2012 
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P�íloha B5: Mapa kanaliza�ní sít� na území SO ORP Liberec a SO ORP Jablonec nad Nisou 

�

Zdroj: ÚAP datový model, 2012 

�
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P�íloha B6: Distribu�ní sí	 zásobování plynem na území SO ORP Liberec a Jablonec nad Nisou 

�

Zdroj: ÚAP datový model, 2012 

�
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P�íloha B7: Distribu�ní sí	 zásobování teplem na území SO ORP Liberec a SO ORP Jablonec nad Nisou 

�

Zdroj: ÚAP datový model, 2012 
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C. Tabulkové p�ílohy k Analýze stakeholder�

Poznámka: Organiza�ní forma ob�anské sdružení (o.s.) byla v pr�b�hu zpracování strategie 
zrušena, tyto organizace se transformovaly na zapsané spolky nebo ústavy. 

P�íloha C1: Analýza stakeholder� Liberec – Jablonec nad Nisou pro oblast doprava 

ANALÝZA STAKEHOLDER� IPRÚ Liberec - Jablonec nad Nisou  
Tématický okruh: DOPRAVA     

subjekt osoba úrove

Dopravní podnik m�st Liberce a Jablonce nad Nisou, a.s.   1

�editelství silnic a dálnic �R   1

Krajská správa silnic LK   1

Silnice LK, a.s.   1
�SAD Liberec a.s.   2

�eské dráhy, a.s.   2

Vogtlandbahn-GmbH, organiza�ní složka   2

Správa železni�ní dopravní cesty, státní organizace   1

BusLine a.s.   2

KORID LK, spol. s r.o.   1
Autobusové nádraží Liberec, s.r.o.   2

Cyklisté Liberecka   1

Sportovní letišt� Hodkovice nad Mohelkou   2

Valbek, spol.s r.o.   1

Technické služby m�sta Liberce, a. s.   2

Technické služby Jablonec n.N., s.r.o.   2
MML, odbor hlavního architekta   1

MML, odbor dopravy   1

MMJN, odbor dopravy   1

Liberecký kraj, odbor dopravy   1

Policie �R, dopravní inspektorát   1

M�stská policie Liberec   2
M�stská policie Jablonec n. N.   2

      
Zdroj: vlastní zpracování 
Vysv�tlivky: 

úrove� 1 = oslovit k ú�asti v Expertním týmu / pracovních skupinách 

úrove� 2 = informovat a vyzvat k podání nám�t� na projekty 
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P�íloha C2: Analýza stakeholder� Liberec – Jablonec nad Nisou pro oblast technická infrastruktura a 
životní prost�edí 

ANALÝZA STAKEHOLDER� IPRÚ Liberec - Jablonec nad Nisou  

Tématický okruh: TECHNICKÁ INFRASTRUKTURA A ŽIVOTNÍ PROST�EDÍ 

subjekt osoba úrove


Severo�eská vodárenská spole�nost a.s.   1

Severo�eské vodovody a kanalizace, a.s.   1

RWE �eská republika a.s. (Sv� plynárenská)   1

Liberecká IS a.s.   1

Teplárna Liberec a.s.   1

�EZ Distribuce a.s.   1

�EPS, a.s.   2

TERMIZO, a. s.   1

.A.S.A. Liberec s.r.o.   2

Technické služby m�sta Liberce, a. s.   2

SKS s.r.o. - Marius Pedersen, provozovna Jablonec n.N.   2

Ingpro CZ, s.r.o.   2

Warmnis spol. s.r.o.   2
Technické služby Hodkovice, p. o. a Bytové hospodá�ství Hodkovice, p. o.   2

Teplo Hodkovice nad Mohelkou s.r.o.   2

M�sto Chrastava (provozovatel CZT)   2

EUROHEAT, s.r.o. Stráž n/N   2

Lesy �R   1

M�stské lesy Liberec   1

Povodí Labe, závod Jablonec    1

Asociace nestátních neziskových organizací LK    1

�melák - Spole�nost p�átel p�írody, o.s.   2

Ekocentrum Armillaria   2
ZOO Liberec - SEV Divizna   2

Spole�nost pro Jizerské hory o.p.s.   2

Jizersko - Ješt�dský horský spolek   2
Agentura ochrany p�írody a krajiny / Správa CHKO Jizerské hory    1

�eský inspektorát životního �IŽP oblastní inspektorát Liberec   2

�HMÚ, stanice Liberec   2

SFŽP - úz. pracovišt� Liberec   2

KÚLK - odbor ŽP a zem�d�lství   1

MML, odbor hlavního architekta   1

MML, odbor správy ve�ejného majetku   1

MMJN - odbor životního prost�edí   1
Zdroj: vlastní zpracování 
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P�íloha C3: Analýza stakeholder� Liberec – Jablonec nad Nisou pro oblast vzd�lanost a trh práce 

ANALÝZA STAKEHOLDER� IPRÚ Liberec - Jablonec nad Nisou  

Tématický okruh: VZD�LANOST A TRH PRÁCE     
subjekt osoba úrove


Ú�ad práce Liberec   1

Ú�ad práce Jablonec n. N.   1

OHK Liberec   1

OHK Jablonec nad Nisou   1

Pakt zam�stnanosti Libereckého kraje   1

Regionální rada �MKOS Liberec   1

Svaz pr�myslu a dopravy   1

mate�ské školy   2

základní školy   2

SŠ, SOŠ, u�ilišt�   2

ZUŠ   2

Technická univerzita Liberec   1

Vysoká škola Karla Engliše, a.s.   2

Metropolitní univerzita Praha   2

Centrum vzd�lanosti Libereckého kraje   2

Národní institut pro další vzd�lávání   2

Mraveništ�-P�írodní klub   2

Ekocentrum Old�ichov v Hájích   2

DDM V�trník Liberec   2

DDM Viký�   2

D�tský klub Javorní�ek   2

Centrum Kašpar   2

Regionální klub Liberecka   2

Agentura pro sociální za�le�ování  1

�lov�k v tísni, o.p.s. – pobo�ka Liberec  2

MML - odbor školství a kultury   1

MMJN - odbor školství    1

KÚLK - odbor školství, mládeže t�lovýchovy a sportu   1

významní zam�stnavatelé:      

Preciosa a.s.   2

Magna Exteriors & Interiors (Bohemia) s.r.o.   2

DENSO MANUFACTURING CZECH s.r.o.   2

Benteler   2

TRW Automotive Czech s.r.o.   2

AKT plastiká�ská technologie �echy, spol. s r.o.   2

Monroe Czechia, s.r.o. (Tenneco) Hodkovice n. M.   2
Zdroj: vlastní zpracování 
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P�íloha C4: Analýza stakeholder� Liberec – Jablonec nad Nisou pro oblast zdravotnictví a sociální služby 

ANALÝZA STAKEHOLDER� IPRÚ Liberec - Jablonec nad Nisou  
Tématický okruh: ZDRAVOTNICTVÍ A SOCIÁLNÍ SLUŽBY   

subjekt osoba úrove


Komunitní práce Liberec, o.p.s.   2

Dolmen, o.p.s. Agentura pro chrán�né bydlení   2

Ob�anské sdružení OBZOR Liberec   2

Ob�anské sdružení Foreigners   2

�lov�k v tísni, o.p.s. – pobo�ka Liberec  1

Návrat, o.p.s.  1

"D" ob�anské sdružení   2

HoSt - Home-Start �eská republika   2
Instand o.s., institut pro podporu vzd�lávání a rozvoj kvality ve ve�ejných službách   1

Regionální dobrovolnické centrum Ješt�d, o.s.   2

Ob�anské sdružení D.R.A.K.   2

Maják, o.p.s.   1

Sdružení TULIPAN   2

Komunitní st�edisko KONTAKT Liberec   1

Svítání o.s   2

D�tské centrum Sluní�ko   2

Nad�je o.s.   1

Fokus Liberec   2

Centrum soc. služeb �eské unie neslyšících    2

Bílý kruh bezpe�í   2

Rytmus Liberec, o.p.s.   1

LOS - Liberecká ob�anská spole�nost o.s.   2

D�tský sen   2

Centrum Kašpar   2

Oblastní charita Liberec   2

Most k nad�ji   1

Židovská obec Liberec   2

Centrum zdravotní a sociální pé�e Liberec   1

Domov Harcov   2

Domov pro seniory Vratislavice, p.o.   2

D�m senior� Františkov, p.o.   2

DPS Hodkovice nad Mohelkou   2
Domov a Centrum aktivity, p�ísp�vková organizace Hodkovice nad Mohelkou   2

D�m Pohody Chrastava   2

Severka- služby, Šimonovice   2

Advaita, o.s.   2
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ANALÝZA STAKEHOLDER� IPRÚ Liberec - Jablonec nad Nisou  
Tématický okruh: ZDRAVOTNICTVÍ A SOCIÁLNÍ SLUŽBY   
Centrum sociálních služeb Jablonec nad Nisou, p.o.   1

Rodina 24   2

Diakonie �CE   2

Domov a Centrum denních služeb Jablonec n. N.   2

SENIA   2

Domov d�chodc� Jablonecké Paseky   2

St�edisko pro ranou pé�i   2

DDM V�trník – V-klub  2

COMPITUM o.s.   2

Jedli�k�v ústav p.o. LK   2

APOSS Liberec, p�ísp�vková organizace  LK     2

Centrum interven�ních a psychosociálních služeb Libereckého kraje, p�ísp�vková organizace 
LK   1

Zdravotní ústav v Liberci   2

Zdravotnická záchranná služba LK, p.o.   2

Nemocnice Jablonec nad Nisou, p.o.   1

Krajská nemocnice Liberec, a.s.   1

Centrum pro zdravotn� postižené Libereckého kraje o.s.   2

Svaz t�lesn� postižených v �eské republice,o.s., místní organizace Na Je�ábu Liberec   2

Ob�anské sdružení Foreigners   2

Regionální organizace zdravotn� postižených Sever Liberec   2

Svaz t�l�sn� postižených v �eské republice,o.s., okresní organizace Liberec   2
Národní institut pro integraci osob s omezenou schopností pohybu a orientace �eské republiky, 
Krajská organizace Libereckého kraje, o.s.   2

Svaz t�lesn� postižených v �eské republice, o.s., krajská organizace Libereckého kraje   2

Agentura pro sociální za�le�ování  1

MML - odbor sociální pé�e   1

MMJN - odbor humanitní   1

MMJN - odbor sociálních v�cí a zdravotnictví   1

KÚLK - odbor sociálních v�cí   1

KÚLK - odbor zdravotnictví   1
Zdroj: vlastní zpracování 
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P�íloha C5: Analýza stakeholder� Liberec – Jablonec nad Nisou pro oblast cestovní ruch a památky 

ANALÝZA STAKEHOLDER� IPRÚ Liberec - Jablonec nad Nisou  
Tématický okruh: CESTOVNÍ RUCH A PAMÁTKY     

subjekt osoba úrove

ZOO Liberec, p.o. Liberec   2

Botanická zahrada p.o. Liberec   2

Divadlo F. X. Šaldy   2

Severo�eské muzeum v Liberci, p.o.    2

Oblastní galerie Liberec   2

Muzeum skla a bižuterie v Jablonci nad Nisou   2

M�stské divadlo Jablonec nad Nisou   2

Centrum Babylon   2

IQLANDIA, o.p.s.   2

Turistický region Jizerské hory   2

Hotely Pytloun   2

Sportovní areál Ješt�d a.s.   2

Radiokomunikace a.s. (Ješt�d)   2

informa�ní centra (Liberec, Jablonec, Bed�ichov, Chrastava)   1

Klub �eských turist�   2

Jizerská o.p.s.   1

Sdružení pro rozvoj cestovního ruchu   1

Národní památkový ústav Liberec   1

MML - odbor sportu a cestovního ruchu   1

MMJN - odbor humanitní   1

KÚLK - odbor kultury, památkové pé�e a CR   1

      

Zdroj: vlastní zpracování 
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P�íloha C6: Analýza stakeholder� Liberec – Jablonec nad Nisou pro subjekty neza�azené do tematických 
skupin 

ANALÝZA STAKEHOLDER� IPRÚ Liberec - Jablonec nad Nisou  
Subjekty neza�azené do tématických skupin     

subjekt osoba úrove


samosprávy všech m�st a obcí území IPRÚ starosta/primátor 1

samospráva MO Liberec - Vratislavice nad Nisou starosta   1

osadní výbory (Liberec, Jablonec n. N., Chrastava) p�edseda 2

M�stské a obecní ú�ady na území IPRÚ tajemník 1

samospráva Libereckého kraje hejtman 2

Krajský ú�ad Libereckého kraje �editel 1

MAS Podješt�dí  p�edseda 2

MAS Rozvoj Tanvaldska p�edseda 2

MAS Achát p�edseda 2

Mikroregion Jizerské podh��í  p�edseda 2

Mikroregion Podješt�dí p�edseda 2

Mikroregion Pramen Nisy p�edseda 2

Mikroregion Kamenice p�edseda 2

Mikroregion Císa�ský kámen p�edseda 2

Euroregion Nisa sekretá� 2

ARR - Agentura regionálního rozvoje, spol. s r.o.   1

CzechInvest, oblastní kancelá�   2

      

ANNOLK p�edseda 1

Okresní hospodá�ská komora Liberec   1

Okresní hospodá�ská komora Jablonec nad Nisou   1

Regionální rada �MKOS Liberec   1

p�ísp�vkové organizace m�st a obcí   2

ostatní spole�nosti z�izované m�sty / obcemi   2

      
Zdroj: vlastní zpracování 

Vysv�tlivky: 

úrove� 1 = oslovit k ú�asti v Expertním týmu / pracovních skupinách 

úrove� 2 = informovat a vyzvat k podání nám�t� na projekty 
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J.3 SEA hodnocení 
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J.4 Mapa území 
Obrázek: P�íloha J4 - Mapa území IPRÚ 
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J.5 Analýza rizik  

Analýza rizik obsahuje identifikaci zásadních rizik ohrožujících realizaci Integrovaného plánu 
rozvoje území Liberec – Jablonec nad Nisou, jejich hodnocení a opat�ení k �ízení a eliminaci 
(minimalizaci) t�chto rizik.  

Identifikovaná rizika jsou popsána formou p�ehledové s následující strukturou:  

• Oblast - nap�. ekonomická, metodická, finan�ní, legislativní, správní, administrativní, 
personální, politická, komunikace, apod.  

• Riziko - výstižný název rizika  

• Popis- slovní popis výstižn� charakterizující riziko  

• Významnost - �íslo z definované škály  

• Pravd�podobnost- �íslo z definované škály  

• Výsledný dopad – sou�in dopadu a pravd�podobnosti v �íselném vyjád�ení  

• Úrove
 rizika – textový popis dopadu rizika (malé, st�ední, vysoké, kritické…)  

• Opat�ení – výstižný textový popis opat�ení ke snížení rizika  

Pro hodnocení významnosti a pravd�podobnosti výskytu rizika je využita 5 bodová hodnotící 
škála, p�i�emž hodnota 1 p�edstavuje nejmenší pravd�podobnost/vliv rizika a hodnota 5 
nejvyšší pravd�podobnost/vliv rizika. Hodnota výsledného dopadu rizika je sou�inem 
významnosti a pravd�podobnosti s tím, že výsledná škále je definována takto:  

• 1-6 nízký dopad 

• 7-13 st�ední dopad 

• 14-19 vysoký dopad 

• 20-25 kritický dopad 

Pro rizika na úrovni vysokých a kritických dopad� jsou navržena opat�ení k jejich snížení.
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P�íloha J.5: Analýza rizik  
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Zdroj: Vlastní zpracování
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J.6 Seznam obcí aglomerace  

Obec ORP Okres 

Bed�ichov Jablonec nad Nisou Jablonec nad Nisou 

Dalešice Jablonec nad Nisou Jablonec nad Nisou 

Dlouhý Most Liberec Liberec 

Hodkovice nad Mohelkou Liberec Liberec 

Chrastava Liberec Liberec 

Jablonec nad Nisou Jablonec nad Nisou Jablonec nad Nisou 

Janov nad Nisou Jablonec nad Nisou Jablonec nad Nisou 

Je�manice Liberec Liberec 

Josef�v D�l Jablonec nad Nisou Jablonec nad Nisou 

Kryštofovo Údolí Liberec Liberec 

Liberec Liberec Liberec 

Lu�any nad Nisou Jablonec nad Nisou Jablonec nad Nisou 

Maršovice Jablonec nad Nisou Jablonec nad Nisou 

Mníšek Liberec Liberec 

Nová Ves Liberec Liberec 

Nová Ves nad Nisou Jablonec nad Nisou Jablonec nad Nisou 

Old�ichov v Hájích Liberec Liberec 

Prose� pod Ješt�dem Liberec Liberec 

Pule�ný Jablonec nad Nisou Jablonec nad Nisou 

Rádlo Jablonec nad Nisou Jablonec nad Nisou 

Rychnov u Jablonce nad Nisou Jablonec nad Nisou Jablonec nad Nisou 

Stráž nad Nisou Liberec Liberec 

Sv�tlá pod Ješt�dem Liberec Liberec 

Šimonovice Liberec Liberec 
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J.7 Doklad o schválení strategie zastupitelstvem nositele 
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J.8 Statut a Jednací �ád �ídicího výboru  

STATUT �ÍDICÍHO VÝBORU 
Integrovaného plánu rozvoje území Liberec – Jablonec nad Nisou 

�lánek 1
Úvodní ustanovení 

 (1) Statutární m�sto Liberec jako nositel Integrovaného plánu rozvoje území  
Liberec – Jablonec nad Nisou na základ�: 

a) Memoranda o spolupráci na p�íprav� Integrovaného plánu rozvoje území 
Liberec - Jablonec nad Nisou mezi STATUTÁRNÍM M�STEM LIBEREC a Statutárním 
m�stem Jablonec nad Nisou ze dne 27. 3. 2014. 

b) Metodického pokynu pro využití integrovaných nástroj� v programovém 
 období 2014-2020 (MPIN) k hlavním zásadám pro p�ípravu, �ízení, hodnocení a schvalování a 
realizaci Integrovaného plánu rozvoje území; 

c) Národního dokumentu k územní dimenzi (NDÚD) 
d) Manuálu pro Integrovaný plán rozvoje území  

z�izuje �ídicí výbor Integrovaného plánu rozvoje území Liberec – Jablonec nad Nisou za ú�elem 
projednávání p�ípravy, monitorování a zajišt�ní ú�innosti a kvality realizace Integrovaného plánu 
rozvoje území Liberec – Jablonec nad Nisou dále jen „IPRÚ“). 

  

�lánek 2
Složení �ídicího výboru IPRÚ

 (1) �ídicí výbor IPRÚ je složen ze zástupc� ve�ejné správy statutárních m�st Liberce a Jablonce nad Nisou, 
zástupce Libereckého kraje, zástupc� dalších m�st a obcí z území IPRÚ, zástupc� organiza�ních 
složek státní správy, zástupc� podnikatelské sféry, terciální sféry a nestátních neziskových organizací a 
je sestaven na základ� principu partnerství. 

(2) V �ele výboru je p�edseda �ídicího výboru IPRÚ (dále jen „p�edseda“), kterého schválí zastupitelstva 
obou m�st, p�edseda bude p�edstavitel statutárního m�sta Liberec jako nositele IPRÚ. 

(3) P�edsedu zastupuje místop�edseda �ídicího výboru IPRÚ (dále jen „místop�edseda“), kterého schválí 
zastupitelstva obou m�st, místop�edseda bude p�edstavitel statutárního m�sta Jablonec nad Nisou. 

(4) �lenové �ídicího výboru IPRÚ jsou do funkce jmenováni i odvoláváni zastupitelstvy obou statutárních 
m�st na návrh statutárních m�st, a to na období délky realizace IPRÚ. Složení �ídicího výboru IPRÚ je 
p�ílohou tohoto statutu. 

(5) �len �ídicího výboru IPRÚ m�že být odvolán zastupitelstvy obou statutárních m�st na návrh p�edsedy 
zejména v následujících p�ípadech: 
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a)   �len výboru se nezú�astní dvou po sob� následujících zasedání výboru; 
b)   �len výboru má v daném roce menší ú�ast na jednání výboru než 75% 
c)   �len výboru podá vlastní žádost (návrh) na odvolání;

(6) �lenové �ídicího výboru IPRÚ (dále jen „�len“) s hlasovacím právem jsou povinni se ú�astnit zasedání 
výboru, aktivn� se podílet na jeho práci a plnit úkoly vyplývající z usnesení p�ijatých na jeho zasedání. 
�len výboru, pokud se nem�že na zasedání dostavit, oznámí tuto skute�nost manažerovi IPRÚ 
nejpozd�ji jeden pracovní den p�ed jednáním výboru. 

(7) Zasedání výboru se mohou na pozvání p�edsedy výboru ú�astnit hosté bez hlasovacího práva. Pozvání 
host� mohou p�edsedovi navrhovat i �lenové výboru. �lenem výboru bez hlasovacího práva je dále 
manažer IPRÚ. 

�lánek 3
St�et zájm� �lena �ídicího výboru IPRÚ

(1) V p�ípad� st�etu zájm� sd�lí �len �ídicího výboru IPRÚ tuto skute�nost p�edsedajícímu po schválení 
programu zasedání, nejpozd�ji p�ed projednáváním p�íslušného bodu. 

(2) �ídicí výbor IPRÚ rozhodne, zda existuje d�vod pro vylou�ení �lena výboru z projednávání a 
rozhodování dané záležitosti. O tomto rozhodnutí se provede zápis. 

�lánek 4 

Práva a povinnosti �len� �ídicího výboru IPRÚ 
(1)  Seznámit se s tímto statutem a �ídit se jím. 

(2) Aktivn� se ú�astnit jednání �ídicího výboru IPRÚ, na toto jednání se �ádn� p�ipravit (zejména seznámit 
se s programem jednání a podklady), pop�ípad� se �ádným zp�sobem z jednání omluvit. 

(3) Každý �len �ídicího výboru IPRÚ má právo na úplné a v�asné podklady a informace, které jsou 
nezbytné pro vlastní spln�ní jeho úkolu. 

(4) �lenové �ídicího výboru IPRÚ mohou podávat �ídicímu výboru IPRÚ návrhy k projednání. 

�lánek 5 

Kompetence �ídicího výboru IPRÚ 
(1)  Kompetence �ídicího výboru IPRÚ 

a) projednává IPRÚ nebo jeho díl�í �ásti p�ed p�edložením orgán�m statutárních m�st Liberec a 
Jablonec nad Nisou ke schválení, 

b)   projednává výb�r integrovaných projekt� (projekty k zahrnutí do IPRÚ) k realizaci v rámci 
IPRÚ a zajiš
uje jejich projednání v zastupitelstvech statutárních m�st 
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c) schvaluje složení Pracovních skupin (dále jen „PS“) a jejich �leny na návrh manažera IPRÚ, 
v�etn� zm�n v jejich složení, 

d) posuzuje a schvaluje návrhy na zm�ny IPRÚ, podstatné zm�ny IPRÚ  
e) p�edkládá ke schválení zastupitelstv�m m�st, 
f) schvaluje monitorovací zprávy IPRÚ a záv�re�nou monitorovací zprávu IPRÚ a p�edkládá je 

zastupitelstv�m statutárních m�st Liberec a Jablonec nad Nisou, 
g) projednává a schvaluje opat�ení v p�ípad�, že je pr�b�h realizace IPRÚ shledán neuspokojivým, 
h) pokud jsou projektové zám�ry v IPRÚ vybírány prost�ednictvím otev�ené výzvy, navrhuje kritéria 

pro výb�r projektových zám�r� a p�edkládá je ke schválení zastupitelstv�m statutárních m�st 
Liberec a Jablonec nad Nisou, 

i) na základ� dokument� p�edložených manažerem IPRÚ pravideln� hodnotí pokrok v dosahování 
konkrétních cíl� IPRÚ, 

j) prost�ednictvím manažera IPRÚ informuje ve�ejnost, 
k) informuje zastupitelstva statutárních m�st o �innosti pracovních skupin, 
l) posuzuje záv�ry ve�ejných projednávání a p�edkládá je zastupitelstv�m statutárních m�st Liberec 

a Jablonec nad Nisou, 
m) je zodpov�dný zastupitelstv�m statutárních m�st Liberec a Jablonec nad Nisou za celkový 

výsledek IPRÚ. 

(2) �ídicí výbor IPRÚ schvaluje Jednací �ád �ídicího výboru IPRÚ, který stanoví pravidla a procedury 
�innosti výboru. 

(3) P�i své �innosti postupuje �ídicí výbor IPRÚ vždy v souladu s platnou metodikou pro p�ípravu a 
realizaci IPRÚ. 

�lánek 6

P�edseda a místop�edseda �ídicího výboru IPRÚ

(1)  P�edseda �ídicího výboru IPRÚ: 
a) zastupuje �ídicí výbor IPRÚ navenek, 
b) odpovídá zastupitelstv�m statutárních m�st Liberec a Jablonec nad Nisou za �innost výboru a 

pravideln� je informuje o �innosti výboru, 
c) svolává zasedání výboru, navrhuje program zasedání a zasedání �ídí, 
d) v p�ípad� pot�eby m�že zahájit proces písemného projednání naléhavé záležitosti, který m�že vést 

k usnesení, 
e) zajiš
uje pln�ní usnesení výboru, 
f) odpovídá za dodržování pravidel statutu, jednacího �ádu všemi �leny výboru. 

 (2) V p�ípad� nep�ítomnosti p�edsedy vykonává jeho funkci místop�edseda �ídicího výboru   
      IPRÚ. 

�lánek 7

Manažer IPRÚ
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(1) Manažer IPRÚ zabezpe�uje �innost �ídicího výboru IPRÚ po organiza�ní, administrativní a technické 
stránce, tzn. zejména: 

a) organiza�n� zajiš
uje zasedání �ídicího výboru IPRÚ - p�ipravuje návrh programu zasedání �ídicího 
výboru IPRÚ, distribuuje pozvánky; 

b) zajiš
uje materiály a podklady pot�ebné pro �innost �ídicího výboru IPRÚ v�etn� jejich distribuce 
�len�m; 

c) zodpovídá za zpracování a rozeslání zápis� ze zasedání �ídicího výboru IPRÚ; 
d) zajiš
uje pravidelné informování �ídicího výboru IPRÚ o postupu realizace rozhodnutí 

z p�edchozích zasedání; 
e) zajiš
uje zve�ejn�ní výstup�, které �ídicí výbor IPRÚ ur�í k zve�ejn�ní; 
f) zajiš
uje evidenci veškerých dokument� souvisejících s �inností �ídicího výboru IPRÚ; 
g) zajiš
uje p�edání veškerých relevantních dokument� zastupitelstv�m �i radám m�st 

�lánek 8

Záv�re�ná ustanovení
(1) P�ípadné zm�ny statutu �ídicího výboru IPRÚ musí být schváleny zastupitelstvy statutárních m�st 

Liberce a Jablonce nad Nisou. 
(2) Vše, co není explicitn� uvedeno v tomto statutu, se �ídí platnými právními p�edpisy. 
(3) Statut nabývá ú�innosti dnem jeho schválení ob�ma zastupitelstvy obou m�st. 

  

  

V Liberci statut schválilo zastupitelstvo m�sta dne 30.4.2015 usnesením ZM �. 108/2015. 

V Jablonci nad Nisou statut schválilo zastupitelstvo dne 21.4.2015  usnesením �. ZM/86/2015 
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Jednací �ád �ídicího výboru IPRÚ Liberec – Jablonec nad Nisou 

�lánek  I. 

Vymezení pojm� pro ú�ely jednacího �ádu 
1.1 Dohoda o partnerství – smluvní ujednání vymezující práva a povinnosti mezi nositelem integrované strategie a 

projektovým partnerem;  

1.2 Integrovaný projekt – individuální projekt, který má být dle žádosti projektového partnera realizován jako sou�ást 
integrované strategie a financován z p�íslušných evropských dota�ních fond�; 

1.3 Integrovaná strategie rozvoje území Liberec – Jablonec nad Nisou (IPRÚ) – dokument vyhodnocující problémy 
a potenciál vymezeného území a navrhující jeho další rozvoj pomocí konkrétních opat�ení; 
1.4 Manažer IPRÚ – fyzická osoba ur�ená nositelem integrované strategie k zajišt�ní organiza�ního a 
administrativního zázemí pro p�ípravu a realizaci integrované strategie; 

1.5 Nositel IPRÚ – subjekt odpov�dný za p�ípravu, zpracování, realizaci a monitoring integrované strategie; 

1.6 �ídicí výbor IPRÚ – je odpov�dný v��i nositeli IPRÚ za �ádný pr�b�h realizace strategie. Vydává doporu�ení 
orgán�m samospráv a statutárním orgán�m zapojených partner�. �ídicí výbor IPRÚ doporu�uje za�azení projekt� do 
strategie IPRÚ a podepsání smlouvy mezi nositelem Strategie IPRÚ a realizátory projekt�. 

1.7 Pracovní skupina – uskupení, které je složeno zejména ze zástupc� projektových partner� a které se podílí na 
p�íprav� a realizaci integrované strategie v rámci tematického zam��ení ur�eného nositelem integrované strategie; 

1.8 Projektový partner – ve�ejný �i soukromý subjekt, který má zájem o zapojení do p�ípravy a realizace integrované 
strategie a který uzav�e s nositelem integrované strategie dohodu o partnerství; 

1.9 Regionální stálá konference – uskupení, které je složeno ze zástupc� regionálních, místních, m�stských a jiných 
orgán� ve�ejné správy, z hospodá�ských a sociálních partner�, ze subjekt� zastupujících ob�anskou spole�nost a z 
Agentury pro sociální za�le�ování a které se zam��uje na problematiku integrovaných strategií a regionálního rozvoje 
v rámci územního obvodu jednotlivých kraj�; 

1.10 Zpráva o pln�ní IPRÚ – dokument zpracovávaný nositelem IPRÚ a obsahující informace o pr�b�hu realizace 
IPRÚ. 

�lánek II. 
Ustavení a složení �ídicího výboru 

2.1 �ídicí výbor je ustaven za ú�elem spolup�sobení p�i zajišt�ní �ádné realizace IPRÚ Liberec – Jablonec nad Nisou 

na základ� vzájemného ujednání mezi statutárním m�stem Liberec a statutárním m�stem Jablonec nad Nisou 

v Memorandu o spolupráci na p�íprav� IPRÚ Liberec – Jablonec nad Nisou a následn� Smlouv� �. OS 2015 

00265 o spolupráci p�i výkonu �inností souvisejících s p�ípravou a realizací Integrovaného plánu rozvoje území 

Liberec – Jablonec nad Nisou. 
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2.2 �ídicí výbor IPRÚ je složen ze zástupc� ve�ejné správy statutárních m�st Liberce a Jablonce nad Nisou, zástupce 

menších obcí v území IPRÚ, zástupce Libereckého kraje, zástupc� podnikatelské sféry, terciální sféry a 

nestátních neziskových organizací, a je sestaven na základ� principu partnerství.  

2.3 �lenem �ídicího výboru musí být alespo� jedna osoba, která je zárove� �lenem regionální stálé konference 

z�ízené pro Liberecký kraj. 

2.4 �lenem �ídicího výboru bez hlasovacích práv je manažer IPRÚ Liberec – Jablonec nad Nisou. 

2.5 V �ele �ídicího výboru stojí p�edseda schválený zastupitelstvy obou m�st, který je p�edstavitelem statutárního 

m�sta Liberce jako nositele IPRÚ, v p�ípad� nep�ítomnosti p�edsedy je zastupován místop�edsedou, který je 

p�edstavitelem statutárního m�sta Jablonec nad Nisou. Obsazení pozice p�edsedy a místop�edsedy je p�edm�tem 

vzájemného ujednání ve smyslu bodu 2.1 jednacího �ádu. 

�lánek III. 

P�edm�t �innosti �ídicího výboru 

3.1 P�edm�t �innosti �ídicího výboru IPRÚ stanoví jeho Statut schválený zastupitelstvy statutárních m�st Liberec a 
Jablonec nad Nisou. 

�lánek IV. 

Pravidla pro svolávání a jednání �ídicího výboru 
4.1  Jednání �ídicího výboru se konají dle pot�eby, obvykle jedenkrát za 6 týdn�, nejmén� však 2 x ro�n�. Jednání 

svolává na pokyn p�edsedy manažer IPRÚ. Pozvánka se zasílá obvykle elektronicky a umož�ují-li to okolnosti, 
alespo� 5 pracovních dn� p�ed samotným jednáním. Sou�ástí pozvánky je den, místo, �as a rámcový program 
jednání �ídicího výboru, p�ípadn� podklady pro diskuzi.  

4.2  Jednání �ídicího výboru vede p�edseda, pokud k tomu neur�í jiného �lena �ídicího výboru. �ídicí výbor je 
usnášeníschopný, pokud je p�ítomna nadpolovi�ní v�tšina všech jeho �len� s hlasovacím právem. �len �ídicího 
výboru m�že být zastoupen jinou osobou, oznámí-li toto e-mailem v�etn� návrhu jména a kontaktu svého 
zástupce na jednání nejpozd�ji jeden pracovní den p�ed jednáním výboru. Tento zástupce se ú�astní jednání bez 
hlasovacího práva pouze jako host a se souhlasem p�edsedy �V IPRÚ. 

4.3 Rozhodnutí bude �ídicím výborem p�ijato pouze tehdy, pokud se pro jeho p�ijetí vysloví nadpolovi�ní po�et �len�
�ídicího výboru zastupujících SML a nadpolovi�ní po�et �len� �ídicího výboru zastupujících SMJN. Pokud se pro 
p�ijetí rozhodnutí nevysloví nadpolovi�ní po�et �len� zastupující SML a zárove� nadpolovi�ní po�et �len�
zastupující SMJN, není rozhodnutí �ídicím výborem p�ijato. P�i ur�ování pot�ebné v�tšiny se nezapo�ítávají ti 
�lenové, kte�í jsou povinni se ve smyslu bodu 4.5 jednacího �ádu zdržet hlasování. 

4.4  V p�ípad� nutnosti, kterou posuzuje p�edseda, je možné rozhodovat elektronickou cestou, tzv. per rollam. 
V dokumentu, který je takto �len�m �ídicího výboru zaslán, to musí být výslovn� uvedeno.  

4.5 �len �ídicího výboru, jemuž vznikl st�et zájm�, oznámí tuto skute�nost p�edsedajícímu po schválení programu 
zasedání, nejpozd�ji p�ed projednáváním p�íslušného bodu. �ídicí výbor IPRÚ rozhodne, zda existuje d�vod pro 
vylou�ení �lena výboru nebo jeho zástupce z projednávání a rozhodování dané záležitosti. O tomto rozhodnutí se 
provede zápis. �len �ídicího výboru je povinen se zdržet hlasování, jestliže je jeho p�edm�tem projekt p�edložený 
k realizaci v rámci IPRÚ subjektem, který tento �len v �ídicím výboru zastupuje. 

4.6 Organiza�ní zabezpe�ení, p�ípravu nebo koordinaci zpracování podklad� pro jednání zabezpe�uje manažer IPRÚ. 
Ten také zpracuje zápis z jednání, který obsahuje datum jednání, prezen�ní listinu a p�ijatá usnesení, termíny a 
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jasn� stanovené odpov�dnosti. Zápis je elektronicky rozeslán manažerem IPRÚ nejpozd�ji do 1 týdne ode dne 
jednání �ídicího výboru. 

4.7 Nesouhlasí-li �len �ídicího výboru s obsahem zápisu, je oprávn�n vznést námitku, a to elektronicky a do deseti 
kalendá�ních dn� ode dne, kdy mu byl doru�en zápis ve smyslu p�edchozího bodu. O námitce informuje manažer 
IPRÚ bez zbyte�ného odkladu ostatní �leny �ídicího výboru. O oprávn�nosti námitky proti zápisu rozhodne 
s kone�nou platností �ídicí výbor na svém nejbližším jednání. 

�lánek V. 
Záv�re�ná ustanovení 

5.1  Jednací �ád v�etn� jeho p�ípadných zm�n projednává a schvaluje �ídicí výbor IPRÚ Liberec – Jablonec nad 
Nisou. 

5.2 Jednací �ád nabývá platnosti a ú�innosti dnem schválení �ídicím výborem IPRÚ Liberec – Jablonec nad Nisou.  

5.3 Jednací �ád podléhá zm�nám vyplývajícím z metodiky IPRÚ, jakmile dojde k jejímu schválení.
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J.9 Statut a Jednací �ád pracovních skupin �ídicího výboru – p�ípravná fáze 
�

JEDNACÍ �ÁD pracovní skupiny 

„NÁZEV“ 

Vymezení pojm� pro ú�ely jednacího �ádu  

 a) Dohoda o partnerství – smluvní ujednání vymezující práva a povinnosti mezi nositelem integrované 
strategie a projektovým partnerem; 

 b) Integrovaný projekt – individuální projekt, který má být dle žádosti projektového partnera realizován 
jako sou�ást integrované strategie a financován z p�íslušných evropských dota�ních fond�;  

c) Integrovaná strategie – dokument vyhodnocující problémy a potenciál vymezeného území a navrhující 
jeho další rozvoj pomocí konkrétních opat�ení;  

d) Manažer integrované strategie – fyzická �i právnická osoba ur�ená nositelem integrované strategie k 
zajišt�ní organiza�ního a administrativního zázemí pro p�ípravu a realizaci integrované strategie;  

e) Nositel integrované strategie – Statutární m�sto Liberec - subjekt odpov�dný za p�ípravu, zpracování, 
realizaci a monitoring integrované strategie; 

f) Komunikátor pracovní skupiny – vedoucí pracovní skupiny zodpov�dný za �ádný pr�b�h pracovních 
skupin vedoucích k doporu�ení pro �ídicí výbor IPRÚ;  

 g) Projektový partner – ve�ejný �i soukromý subjekt, který má zájem o zapojení do p�ípravy a realizace 
integrované strategie a který uzav�e s nositelem integrované strategie dohodu  
o partnerství; 

 h) �ídicí výbor IPRÚ – uskupení, které je složeno z osob schválených zastupitelstvy statutárního m�sta 
Liberec (SML) a statutárního m�sta Jablonec nad Nisou (SMJN), které zejména vydává nositeli integrované 
strategie doporu�ení týkající se p�ípravy a realizace integrované strategie; 

 i) Zpráva o pln�ní integrované strategie – dokument zpracovávaný nositelem integrované strategie a 
obsahující informace o pr�b�hu realizace integrované strategie. 

�l. I Z�ízení a složení pracovní skupiny

1.1 Pracovní skupina je z�izována �ídicím výborem  IPRÚ Liberec - Jablonec nad Nisou pro tematickou 
oblast ………….. ur�ená pro p�ípravu a realizaci IPRÚ Liberec - Jablonec nad Nisou na základ�
vzájemného ujednání mezi statutárním m�stem Liberec a statutárním m�stem Jablonec nad Nisou 
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1.2 Pracovní skupina je složena ze �len� schválených  �V IPRÚ na základ� p�edem dohodnutého a na �V 
IPRÚ  odsouhlaseného klí�e, který je p�ílohou tohoto jednacího �ádu.  

1.3 V �ele pracovní skupiny stojí komunikátor jmenovaný �ídicím výborem. V p�ípad� pot�eby je �ídicí 
výbor oprávn�n jmenovat též jednoho �i více zástupc� komunikátora. 

1.4 Vzájemné ujednání p�i p�íprav� IPRÚ vychází z podepsané Smlouvy o spolupráci p�i výkonu �inností 
souvisejících s p�ípravou a realizací IPRÚ. 

�l. II P�edm�t �innosti pracovní skupiny 

2.1 Pracovní skupina (PS): 
 a) vydává �ídicímu výboru doporu�ení týkající se p�ípravy a realizace IPRÚ v ur�ené tématické oblasti, a to 

zejména ve v�ci za�azení integrovaného projektu do IPRÚ, 
 b) plní dle pot�eby další úkoly související s realizací IPRÚ.  

�l. III Pravidla pro svolávání a jednání pracovní skupiny 

3.1 Jednání pracovní skupiny se konají dle pot�eby. Jednání svolává manažer IPRÚ nebo komunikátor PS.  
Pozvánka se zasílá obvykle elektronicky a umož�ují-li to okolnosti, alespo� 5 pracovních dn� p�ed 
samotným jednáním. Sou�ástí pozvánky je alespo� rámcový program jednání, p�ípadn� podklady pro 
diskuzi.  

3.2 Jednání pracovní skupiny vede komunikátor PS, pokud k tomu neur�í jiného �lena pracovní skupiny. 
Pracovní skupina je usnášeníschopná, pokud je p�ítomna alespo� nadpolovi�ní v�tšina všech jejích 
�len�. 

3.3 Pracovní skupina rozhoduje úplným konsensem (jednomyslným souhlasem) p�ítomných �len�. Není-li 
možné úplného konsensu dosáhnout a navrhne-li tak komunikátor PS, posta�í k p�ijetí rozhodnutí 
pracovní skupiny souhlas prosté v�tšiny všech �len� skupiny.  

3.4 V p�ípad� nutnosti, kterou posuzuje komunikátor PS, je možné rozhodovat elektronickou cestou, tzv. per 
rollam (viz �l. IV). V dokumentu, který je takto �len�m pracovní skupiny zaslán, to musí být výslovn�
uvedeno.  

3.5 P�i zabezpe�ení organizace a p�ípravy nebo koordinace zpracování podklad� pro jednání spolupracuje 
komunikátor pracovní skupiny s manažerem IPRÚ �i s jeho zástupcem. 

3.6 Z jednání pracovní skupiny se po�izuje zápis, v n�mž je vždy obsaženo alespo� datum jednání, prezen�ní 
listina a p�ijatá rozhodnutí. Zápis je �len�m pracovní skupiny elektronicky rozeslán nejpozd�ji do 1 
týdne ode dne jednání pracovní skupiny. Po�ízení a rozeslání zápisu zajiš
uje komunikátor pracovní 
skupiny, p�ípadn� jím ur�ená osoba. 

3.7 Nesouhlasí-li �len pracovní skupiny s obsahem zápisu, je oprávn�n vznést námitku, a to elektronicky a 
do deseti dn� ode dne, kdy mu byl doru�en zápis ve smyslu p�edchozího bodu. O námitce informuje 
komunikátora pracovní skupiny, který bez zbyte�ného odkladu uv�domí ostatní �leny pracovní skupiny. 
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O oprávn�nosti námitky proti zápisu rozhodne s kone�nou platností  �V IPRÚ na svém nejbližším 
jednání.  

�l. IV Hlasování per rollam 

4.1 Hlasování per rollam probíhá  e-mailem. 
4.2 Lh�ta pro odpov�di na otázky položené p�i hlasování je 72 hodin. 
4.3 Každý z ú�astník� hlasování je povinen p�i elektronické komunikaci (e-mail) vždy p�i své odpov�di zadat 

"Odpov�d�t všem", tedy touto cestou zajistit, aby jeho e-mail obdrželi i všichni ostatní adresáti p�ijatého e-
mailu. 

4.4 Iniciátor hlasování je povinen vždy doplnit do p�edm�tného dokumentu informaci, že je schvalován per 
rollam, a p�i elektronické komunikaci (e-mail) „požadovat potvrzení o p�e�tení“ (viz (Nástroje) v Outlook 
Express nebo Microsoft Outlook). 

4.5 Iniciátor hlasování per rollam je povinen oznámit výsledky hlasování nejpozd�ji do 48 hodin po skon�ení 
hlasování. 

4.6 Hlasování per rollam je písemn� zaznamenáno do zápisu nejbližšího zasedání dané pracovní skupiny. 

�l. V Záv�re�ná ustanovení 

5.1 Jednací �ád byl schválen �ídicím výborem IPRÚ  dne 4. 6. 2015 a je platný  
a ú�inný od data schválení. 

P�íloha I. 
Klí� pro výb�r �len� PS 

Návrh klí�e výb�ru lidí do PS IPRÚ (obecný) 

1. Zástupci klí�ových stakeholdr� (z analýzy stakeholdr�- ozna�ení 1 a jen v podporovatelných tématech) 

2. Zástupci expertního týmu (p�íprava a pracovní verze IPRÚ, ti, co udali dané téma) 

3. Zástupci LK v oboru 

4. Zástupci menších obcí, p�ípadn� Vratislavic na dané téma 

5. Zástupci odbor� na téma SML 

6. Zástupci odbor� na dané téma SMJN 

7. Zástupce Svazu zdravotn� postižených 
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8. Pokud možno stejný pom�r  M x Ž 

9. Zachování partnerského socio p�ístupu (zástupci ve�ejné správy, podnikatel�, NNO) 

Komunikátor PS -  odborník na dané téma, nezávislý?

Specifické požadavky na PS: 

1. Udržitelná mobilita 
• Zástupce DPMLJ (tramvajové trat� OPD 1.4;  po�izování vozidel MHD, odbavovací systémy… 

IROP 1.2) 

• Zástupce ve�ejné hromadné p�epravy ( autobusy, vlaky - kv�li p�estupnímu terminálu – IROP 1.2) 

• Zástupce cyklodopravy (IROP 1.2) 

• Zástupce LK - odbor doprava (silnice LK - IROP 1.1)

• Odborník na m�stskou telematiku 

• Odborník na bezpe�nost dopravního provozu ( p�echody, chodníky, bezbariérovost – IROP 1.2) 

• Zástupce KORID ( IDOL) integrace dopravních systém�

2. Sociální soudržnost (spojení s trhem práce) IROP 2.1
• Zástupce Agentury pro sociální za�le�ování 

• Specialista na sociální bydlení ( IROP 2.1) 

• Zástupci poskytovatel� sociálních služeb zapojení do komunitního plánování soc. služeb (terénní, 
ambulatní, pobytové) 

• Provozovatelé sociáln�-terapeutických dílen  

• Zástupci osadních výbor� (komunitní centra) 

• Komunitní st�edisko KONTAKT  Liberec, p.o. 

• Koordinátor pro sociální menšiny  

• Zástupci církevních  poskytovatel� sociálních služeb 

3. Vzd�lávání ( IROP 2.4.) 
• Zástupce za MŠ 

• Zástupce za ZŠ 

• Zástupce SŠ a VOŠ 

• Zástupce zájmového vzd�lávání (V�trník, SEV, IQLANDIA, o.p.s.) 

• Zástupce TUL 

• Zástupce Ú�adu práce 

• Zástupce KAP, MAP (p�ípadn� MAS Podješt�dí) - podle toho, kdo bude realizátorem MAP 
vzd�lávání) 
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4. Zam�stnanost ( OPZ SC 1.1.1 a SC 2.1.1.) 
• Zástupce Ú�adu práce 

• Zástupce poskytovatel� služeb zam�stnanosti (dle cílových skupin osob ohrožených na trhu práce 
(zam��ení na mladé, ženy po MD, osoby 50 +, menšiny, pe�ující o ZTP a ZTP, 
nízkokvalifikované…) 

• Zástupci chrán�ných dílen 

• Zástupci za VPP 

• Zástupce Paktu zam�stnanosti LK 

• Zástupce agentury pro sociální za�le�ování 

• Zástupce mate�ských center 
�
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Vzor Statutu a Jednacího �ádu pracovní skupiny – pro realiza�ní fázi 

IPRÚ Liberec – Jablonec nad Nisou 

�l. I

Z�ízení a složení pracovní skupiny 

1.1  Pracovní skupina je z�izována na výzvy vyhlašované nositelem integrované strategie IPRÚ 

k p�edkládání projektových zám�r�. 

1.2 Pracovní skupina je složena z p�edkladatel� projektových zám�r� a dalších �len� z �ad odborných 

expert� ur�ených �ídícím výborem, a to tak, aby byli reprezentováni zejména projektoví partne�i z �ad 

územních samosprávných celk�, podnikatelských subjekt�, neziskových organizací �i dalších 

relevantních subjekt�. P�i výb�ru �len� pracovní skupiny musí být zohledn�na zejména vazba mezi 

zam��ením �innosti partnera a ur�enou tematickou oblastí.  

1.3 V �ele pracovní skupiny stojí p�íslušný tematický koordinátor. 

�l. II 

P�edm�t �innosti pracovní skupiny 

2.1 Pracovní skupina: 

a) sleduje p�ípravu a realizaci projekt�, které by mohly ovlivnit realizaci Strategie IPRÚ 
b) navrhuje �ešení identifikovaných problém�
c) snaží se dojít (konsensem) ke zpracování souboru projekt� napl�ující p�íslušné opat�ení v celém 

svém rozsahu 
d) plní dle pot�eby další úkoly související s realizací integrované strategie. 

�l. III 
Pravidla pro svolávání a jednání pracovní skupiny 

3.1  Jednání pracovní skupiny se konají dle pot�eby, obvykle po termínu pro p�edkládání projektových 
zám�r� stanoveném ve výzv� nositele. Jednání svolává p�íslušný tematický koordinátor. Pozvánka se 
zasílá obvykle elektronicky  
a umož�ují-li to okolnosti, alespo� 10 kalendá�ních dn� p�ed samotným jednáním. Sou�ástí pozvánky je 
alespo� rámcový program jednání, p�ípadn� podklady pro diskuzi. Oslovený ú�astník do 3 kalendá�ních 
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dn� po obdržení pozvánky potvrdí její p�ijetí. Pokud tematický koordinátor neobdrží potvrzení, pošle 
pozvánku datovou schránkou �i poštou. 

3.2  Jednání pracovní skupiny vede tematický koordinátor. Pracovní skupina je usnášeníschopná, pokud je 
p�ítomna alespo� polovina pozvaných �len�.  

3.3 Pracovní skupina rozhoduje úplným konsensem (jednomyslným souhlasem) p�ítomných �len�. Není-li 
možné úplného konsensu dosáhnout a navrhne-li tak tematický koordinátor, posta�í k p�ijetí rozhodnutí 
pracovní skupiny souhlas prosté v�tšiny p�ítomných �len�.  

3.4  V p�ípad� nutnosti, kterou posuzuje tematický koordinátor, je možné rozhodovat elektronickou cestou, 
tzv. per rollam. V dokumentu, který je takto �len�m pracovní skupiny zaslán, to musí být výslovn�
uvedeno.  

3.5  P�i zabezpe�ení organizace a p�ípravy nebo koordinace zpracování podklad� pro jednání spolupracuje 
tematický koordinátor s manažerem integrované strategie �i s osobou, kterou k tomu manažer 
integrované strategie pov��í.  

3.6 Z jednání pracovní skupiny se po�izuje zápis, v n�mž je vždy obsaženo alespo� datum jednání, 
prezen�ní listina a p�ijatá rozhodnutí. Zápis je �len�m pracovní skupiny elektronicky rozeslán 
nejpozd�ji do 1 týdne ode dne jednání pracovní skupiny. Po�ízení a rozeslání zápisu zajiš
uje tematický 
koordinátor, p�ípadn� jím ur�ená osoba. 

3.7 Nesouhlasí-li �len pracovní skupiny s obsahem zápisu, je oprávn�n vznést námitku, a to elektronicky a 
do deseti dn� ode dne, kdy mu byl doru�en zápis ve smyslu p�edchozího bodu.  
O námitce informuje tematický koordintáor pracovní skupiny bez zbyte�ného odkladu ostatní �leny 
�ídícího výboru. O oprávn�nosti námitky proti zápisu rozhodne s kone�nou platností �ídící výbor na 
svém nejbližším jednání. 

�l. IV 

Záv�re�ná ustanovení 

4.1  Tento Statut a jednací �ád je p�ílohou integrované strategie IPRÚ Liberec – Jablonec nad Nisou, kterou 
projednává a schvaluje Zastupitelstvo m�sta Liberec a Zastupitelstvo m�sta Jablonec nad Nisou, a je 
platný a ú�inný od data schválení.  
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J.10 Smlouva o spolupráci 

Smlouva o spolupráci p�i výkonu �inností souvisejících s p�ípravou  
a realizací Integrovaného plánu rozvoje území  

Liberec – Jablonec nad Nisou 

Smluvní strany �ili partne�i: 
STATUTÁRNÍ M�STO LIBEREC  
I�: 00262978 
DI�: CZ 00262978 
bankovní spojení: �eská spo�itelna, a.s. 
�íslo ú�tu: 4096302/0800 
se sídlem: nám. Dr. E. Beneše 1/1, 460 59 Liberec 1
zast. Tiborem Batthyánym, primátorem 
(dále jen „ SML“- nositel projektu, vedoucí partner) 

a 

Statutární m�sto Jablonec nad Nisou 
I�: 00262340 
DI�: CZ00262340 
bankovní spojení: Komer�ní banka, a.s., pobo�ka Jablonec nad Nisou 
�íslo ú�tu: 121451/0100 

se sídlem: Mírové nám�stí 3100/19, 467 51 Jablonec nad Nisou 
zast. Ing. Petrem Beitlem, primátorem 
(dále jen „SMJNN“- partner projektu) 

uzavírají ve smyslu ustanovení § 159 a násl. zákona �. 500/2004 Sb., správní �ád, ve zn�ní pozd�jších 
p�edpis� (dále jen „správní �ád“), a ustanovení § 46 zákona �. 128/2000 Sb.,  
o obcích (obecní z�ízení), ve zn�ní pozd�jších p�edpis�, níže uvedeného dne, m�síce a roku tuto: 

Smlouvu o spolupráci p�i výkonu �inností souvisejících s p�ípravou a realizací Integrovaného plánu 
rozvoje území Liberec – Jablonec nad Nisou 

(dále jen „smlouva“). 

Preambule 

Vzhledem k vymezení integrovaných p�ístup� k rozvoji území v rámci Dohody o partnerství mezi �eskou 
republikou a Evropskou unií schválené Evropskou komisí dne 26. srpna 2014; 

vzhledem k východisk�m a prioritám vymezeným pro regionální konkurenceschopnost ve Strategii 
regionálního rozvoje schválené usnesením vlády �R �. 344 ze dne 15. kv�tna 2013; 

vzhledem ke snaze o zapojení vybraných územních samosprávných celk� do procesu vedoucího k efektivnímu 
využívání Evropských strukturálních a investi�ních fond� k �ešení místních a regionálních problém�; 
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vzhledem k posílení takového p�ístupu k územnímu rozvoji v rámci dota�ní politiky Evropské unie a jejích 
�lenských stát�, který zohled�uje veškeré ekonomické, sociální �i environmentální aspekty; 

vzhledem k možnosti podílet se na vymezení podoby a zam��ení projekt�, jejichž financování bude umožn�no 
v rámci p�íslušných opera�ních program� p�ipravených v �eské republice pro programové období 2014 – 
2020; 

vzhledem k pot�eb� dostát závazným požadavk�m Metodického pokynu pro využívání integrovaných nástroj�
v programovém období 2014 – 2020 a 

vzhledem k pot�eb� dostát závazným postup�m Národního dokumentu k územní dimenzi p�i p�íprav�, 
hodnocení, schvalování, realizaci, monitorování a vyhodnocování integrovaných strategií a integrovaných 
nástroj�

vzhledem k zájmu smluvních stran, coby nositel� integrovaného nástroje, na �ádné p�íprav�  
a realizaci integrované strategie rozvoje vymezeného území 

vzhledem k uzav�enému Memorandu o spolupráci na p�íprav� IPRÚ Liberec- Jablonec nad Nisou, 
schváleném zastupitelstvy obou m�st a podepsaném 27. 3. 2014 

se smluvní strany dohodly na uzav�ení smlouvy tohoto zn�ní: 

�lánek I.

Úvodní ujednání 
1.1. Na základ� této smlouvy vzniká právní vztah, jehož obsahem jsou práva a povinnosti smluvních stran 

p�i výkonu �inností v rámci p�ípravy a realizace „Integrované strategie rozvoje území Liberec – 
Jablonec nad Nisou“ (dále jen „Integrovaná strategie“) prost�ednictvím Integrovaného plánu rozvoje 
území (IPRÚ) Liberec - Jablonec nad Nisou. 

1.2  Ú�el této smlouvy spo�ívá v úprav� vzájemných práv a povinnosti smluvních stran tak, aby bylo 
v rámci p�ípravy Integrované strategie a po dobu její realizace zajišt�no napln�ní závazných požadavk�
plynoucích zejména z Metodického pokynu pro využívání integrovaných nástroj� v programovém 
období 2014 – 2020, vydaného Ministerstvem pro místní rozvoj v souladu s usnesením vlády �R �. 682 
ze dne 27. srpna 2014, a to ve zn�ní p�ípadných pozd�jších zm�n a dopln�ní (dále jen „MPIN“) a 
zárove� zajišt�no napln�ní závazných postup� plynoucích z Národního dokumentu pro územní dimenzi 
v aktuálním zn�ní (dále jen NDÚD)  

1.3  Cílem �inností upravených touto smlouvou s ohledem na požadavky obsažené v MPIN  
a v NDÚD je umožnit v maximáln� možné mí�e �erpání finan�ních prost�edk� z jednotlivých 
opera�ních program� na realizaci integrovaných projekt� napl�ujících Integrovanou strategii.  

�lánek II. 

Vymezení základních pojm� pro ú�ely smlouvy 
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Integrovaná strategie rozvoje území - dokument, který vyhodnocuje problémy a potenciál vymezeného 
území, který navrhuje další rozvoj tohoto území za pomoci konkrétních opat�ení a který je zpracován a 
schválen ur�eným nositelem integrovaného nástroje. 
Integrované nástroje - soubor navzájem provázaných a územn� zacílených intervencí  
z r�zných prioritních os/priorit jednoho �i více program� Evropských strukturálních  
a investi�ních fond�. Jedná se o nástroje pro realizaci integrovaných strategií rozvoje území – Integrovaná 
územní investice (ITI), Integrovaný plán rozvoje území (IPRÚ) a Komunitn� vedený místní rozvoj (CLLD) 
Integrovaný plán rozvoje území (IPRÚ) - nástroj pro realizaci integrovaných strategií rozvoje území 
zam��ený na �ešení území p�edstavovaného jádrovými m�sty a jejich spádovým územím vymezeným na 
základ� funk�ních vazeb.  
Integrovaný projekt - typ projektu, který je realizovaný v rámci integrované územní investice a který 
napl�uje integrovanou strategii rozvoje území.
Nositel integrovaného nástroje (Nositel IPRÚ) - odpov�dný subjekt zajiš
ující ve vymezeném území 
�innosti za ú�elem p�ípravy, schválení, realizace a vyhodnocování integrované strategie rozvoje území. 
Opera�ní program - základní strategický dokument tematické, finan�ní a technické povahy pro konkrétní 
tematickou oblast nebo území, zahrnující konkrétní cíle a priority pro �erpání z EFRR, ESF, FS, EZFRV a 
ENRF v programovém období 2014–2020, kterých chce �lenský stát v dané tematické oblasti/priorit�
dosáhnout a jakým zp�sobem, a to s vazbou na Dohodu o partnerství a strategii Evropské unie. Jedná se o 
závazný dokument pro �ídicí orgán daného programu v��i Evropské komisi. 
Stakeholder -  klí�ový potenciální nositel projekt� v území z �ad partner�   
Aktér v území – subjekt v území, který m�že ovlivnit IPRÚ nebo naopak IPRÚ m�že mít vliv na tento 
subjekt  
MPIN – Metodický pokyn pro využití integrovaných nástroj� v programovém období  
2014-2020  

�lánek III. 

Popis rolí a míry zapojení smluvních stran 

3.1  Partner SML  bude vedoucím partnerem, který: 

-  je nositelem projektu 
-  nese odpov�dnost za celkovou koordinaci projektu 
-  povede ú�etnictví projektu pro ú�ely vypo�ádání financování p�ípravy IPRÚ viz. �l.V. odst. 5.7  
-  bude zadávat ve�ejné zakázky týkající se celého IPRÚ, ne díl�ích integrovaných projekt� ostatních 

žadatel� v IPRÚ (nap�. zadávací �ízení na analytickou �ást IPRÚ, SEA hodnocení, apod.) 

3.2  Partner SMJNN bude partnerem, který: 

-  zmocní vedoucího partnera, aby ho zastupoval v��i poskytovateli dotace, 
-  p�ispívá finan�ními prost�edky na technickou asistenci  
-  jmenuje své zástupce do �ídicího výboru a pracovních skupin 
-  podílí se na vypracování �ídicích a strategických dokument�, 
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�lánek IV. 

Cíle a formy spolupráce 

Smyslem této smlouvy je úprava vzájemných vztah� participujících m�st p�i p�íprav�  
a realizaci. Jde zejména o: 

4.1  ujednání, kdo bude vedoucí partner, nositel - zmocn�n k tomu druhým m�stem a ujasn�ní jeho pozice, 

4.2 mechanismus ustavení �ídicího výboru IPRÚ (celkový po�et �len� �V, personální složení, po�et �len�
�V nominovaných jednotlivými m�sty, zp�sob výb�ru �len� �V, nastavení jednání �V - jednací �ád), 

4.3 mechanismus ustavení pracovních skupin p�i maximálním možném zastoupení partner� – aktér�, 

4.4 ujednání o tom, že finální výstupy budou nadále rozhodovat orgány (rady/zastupitelstva) obou m�st, 

4.5 role a zapojení relevantních aktér� v území (Liberecký kraj, p�edstavitelé soukromé sféry, neziskové 
sféry, institucí) na p�íprav� a realizaci, jejich informovanost, zapojení do orgán� IPRÚ, 

4.6 pozici manažera IPRÚ  

4.7 dohodu o spoluú�asti na hrazení náklad� spojených s p�ípravou a realizací IPRÚ 

Smluvní strany se zavazují poskytovat si vzájemnou sou�innost i v dalších oblastech  
a p�ípadech, které nejsou jmenovit� uvedeny výše, pokud se tyto p�ímo �i nep�ímo vztahují k p�íprav� a 
realizaci IPRÚ. 

�lánek V.

Konkrétní spolupráce 

Smluvní strany se dohodly takto: 

5.1 Nositel IPRÚ 

Statutární m�sto Jablonec nad Nisou zmoc�uje statutární m�sto Liberec být vedoucím partnerem a zárove�
nositelem IPRÚ. Nositel IPRÚ je odpov�dný subjekt, zajiš
ující ve vymezeném území �innosti za ú�elem 
p�ípravy, schválení, realizace a vyhodnocování Integrované strategie rozvoje území. Nositel je zmocn�n k 
p�edem ur�eným jednáním p�i realizaci integrované strategie (k jednání s �ídicími orgány a projektovými 
partnery).  

Nositel integrovaného nástroje je odpov�dný za p�ípravu integrované strategie, za napl�ování principu 
partnerství a koordinaci aktivit relevantních aktér� v rámci funk�ního území IPRÚ, p�edkládá integrovanou 
strategii prost�ednictvím jednotného monitorovacího systému pro programové období 2014-2020 (dále 
„MS2014+“), pr�b�žn� zajiš
uje sb�r projektových zám�r� p�ispívajících k pln�ní cíl� integrované strategie, 
posouzení t�chto projektových zám�r� a vystavuje potvrzení o souladu integrovaného projektu s 
integrovanou strategií/doporu�ení k realizaci projektu pro �ídicí orgán. Nositel IPRÚ zajiš
uje pln�ní 
integrované strategie jako celku, monitorování a podávání zpráv o pln�ní integrované strategie. 

Statutární m�sto Liberec jako nositel IPRÚ se zavazuje zajistit v nezbytném rozsahu administrativní a 
organiza�ní zázemí pro �innost �ídicího výboru a jím z�ízených pracovních skupin. Hrazení náklad�
spojených s p�ípravou a realizací IPRÚ upravuje odstavec 5.7 této smlouvy. 
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Nositel IPRÚ ustanoví �ídicí výbor na základ� odsouhlasení zastupitelstvy obou statutárních m�st

5.2 Z�ízení a �innost �ídicího výboru IPRÚ
5.2.1 �ídicí výbor - smluvní strany se zavazují za dále sjednaných podmínek v návaznosti na MPIN z�ídit 

�ídicí výbor IPRÚ. �ídicí výbor se z�izuje souhlasným usnesením zastupitelstev smluvních stran. 

�ídicí výbor vykonává následující �innosti: 
 vydává smluvním stranám doporu�ení týkající se realizace Integrované strategie; 
 doporu�uje za�azení integrovaného projektu do Integrované strategie; 
 doporu�uje podepsání dohody mezi smluvními stranami a ve�ejným �i soukromým subjektem se 

zájmem o zapojení se do p�ípravy a realizace Integrované strategie; 
 podílí se na zpracování, projednání a schvalování zprávy o pln�ní Integrované strategie p�edkládané 

za jednotlivá kalendá�ní pololetí vždy k 15. 1. a 15. 7. p�íslušného kalendá�ního roku a záv�re�né 
zprávy o pln�ní Integrované strategie p�edkládané do 30 dn� od ukon�ení posledního integrovaného 
projektu ve smyslu MPIN; 

 navrhuje smluvním stranám možné zm�ny Integrované strategie; 
 obligatorn� z�izuje nejmén� 9 �lenné pracovní skupiny pro témata ur�ená ve strategickém zam��ení 

IPRÚ - strategických cílech, jmenuje a odvolává jejich �leny, koordinátory a ur�uje jejich jednací �ád 
a úkoly; 

 spolupracuje s manažerem IPRÚ 
 plní další úkoly ur�ené dle pot�eby na základ� vzájemné dohody smluvních stran. 

5.2.2 �ídicí výbor má celkov� 13(15) �len�.  

5.2.3 Princip personálního složení �V je p�edm�tem vzájemného ujednání: 
• SML – 4 zástupci, z toho 3 zástupci samosprávy (primátor, ges�ní nám�stek a zástupce opozice) + 1 

odborník z MML 
• SMJNN – 4 zástupci, z toho 2 zástupci samosprávy (primátor a ges�ní nám�stek) + 2 odborníci 

z MMJ 
• zástupci NNO, podnikatel�, terciální sféry a další akté�i v území – 4 až 6 
• Liberecký kraj - 1 
• manažer IPRÚ bez hlasovacího práva  

Povinnost daná v MPIN, že alespo� jeden �len �V IPRÚ bude zárove� �lenem Regionální stálé konference 
Libereckého kraje (RSK LK) bude dodržena. 
Statut 	V, konkrétní nominaci jmen 	V, p�edsedu a místop�edsedu 	V budou schvalovat zastupitelstva obou 
m�st. Jednací �ád bude schvalovat 	V.  

Tento princip bude zapracován i do aktualizace Plánu spolupráce a komunikace s aktéry a ve�ejností p�i 
p�íprav� IPRÚ. 
V �ele �ídicího výboru stojí p�edseda jmenovaný nositelem IPRÚ z �ad jím nominovaných �len� �ídicího 
výboru. P�edsedu zastupuje místop�edseda jmenovaný statutárním m�stem Jablonec nad Nisou. 

5.3 Pracovní skupiny 
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�ídicí výbor z�izuje svým usnesením pracovní skupiny (viz povinnost �V v �l. V, odst.5.2.1 ) pro témata 
ur�ená na základ� vzájemného ujednání mezi statutárním m�stem Liberec a statutárním m�stem Jablonec 
nad Nisou, jmenuje a odvolává jejich �leny, komunikátory a ur�uje jejich jednací �ád a úkoly. 

Komunikátory pracovních skupin vybere na základ� vzájemného ujednání �ídicí výbor. P�i jmenování �len�
PS bude zachován partnerský p�ístup a výstup analýzy stakeholdr� tak, aby byly zastoupeny subjekty, které 
byly identifikovány jako klí�oví pro dané téma. 

5.4 Schvalování a rozhodování 

5.4.1 Smluvní strany se zavazují zajistit, že o návrzích p�edložených �ídicím výborem, manažerem IPRÚ �i 
jeho zástupcem �i jinou smluvní stranou v souvislosti s výkonem �inností zajiš
ovaných dle této smlouvy a 
dle MPIN orgány k tomu p�íslušné rozhodnou bez zbyte�ného odkladu, nejpozd�ji však do 60 dn� ode dne 
jejich �ádného p�edložení; je-li p�íslušným orgánem zastupitelstvo, nejpozd�ji do 90 dn� ode dne �ádného 
p�edložení návrhu. 

5.4.2 Za �ádn� p�edložený návrh ve smyslu p�edchozího odstavce je považován pouze takový návrh, který 
byl doru�en v listinné form�, z n�hož je patrné, kdo jej �iní, které záležitosti v rámci p�ípravy a realizace 
Integrované strategie se týká a jaké je navrhované rozhodnutí. Každý návrh musí být dále podepsán, 
datován, nezam�niteln� ozna�en spisovou zna�kou/�íslem jednacím a dle pot�eby opat�en p�ílohami. 
5.4.3 Finální výstupy, tj. verzi IPRÚ k p�edání hodnotiteli SEA, seznam integrovaných projekt� za 
jednotlivá témata za�azený do IPRÚ a finální verzi IPRÚ po hodnocení SEA k podání žádosti na 
spolufinancování na výzvu MMR, budou schvalovat zastupitelstva obou m�st. 
5.4.4. Právo veta 
Rozhodnutí bude �ídicím výborem p�ijato pouze tehdy, pokud se pro jeho p�ijetí vysloví nadpolovi�ní po�et 
�len� �ídicího výboru zastupujících SML  
a nadpolovi�ní po�et �len� �ídicího výboru zastupujících SMJNN. Pokud se pro p�ijetí rozhodnutí nevysloví 
nadpolovi�ní po�et �len� zastupující SML  
a zárove� nadpolovi�ní po�et �len� zastupující SMJNN, není rozhodnutí �ídicím výborem p�ijato. 

5.5 Zapojení aktér� v území 
Zapojení aktér� v území IPRÚ bylo zahájeno p�i sb�ru nám�t� pro absorpci projekt� v území ke 
spolufinancování z ESI fond�, následn� p�i tvorb� expertního týmu v rámci p�ipomínkování socioanalýzy 
k IPRÚ. Výb�r �len� �V je popsán v bod� 5.2 a výb�r �len� pracovních skupin bude podmín�n partnerským 
p�ístupem, po ve�ejné výzv�, zve�ejn�né na webu obou m�st a ve zpravodajích radnic, bude proveden výb�r 
�ídicím výborem tak, aby byla spln�na zárove� podmínka zastoupení klí�ových stakeholdr� -subjekt� pro 
dané téma. Kone�ný výb�r jmen stvrdí svým schválením �ídicí výbor IPRÚ. Plán spolupráce  
a komunikace IPRÚ s aktéry a ve�ejností bude aktualizován a schválené úpravy schválí rady obou m�st. 

5.6 Manažer IPRÚ  

5.6.1 Smluvní strany ustanovily manažera IPRÚ, který zajiš
uje: 
• celkovou koordinaci realizace IPRÚ a její každodenní �ízení; 
• komunikaci s žadateli a p�íjemci, s p�íslušnými �ídicími orgány opera�ních program�  

a s ve�ejností; 
• spolupráci s �ídicím výborem a jeho plné informování; 
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• výkon �inností spojených s administrací Integrované strategie a integrovaných projekt� vybraných 
k realizaci, a to prost�ednictvím informa�ního systému MS2014+; 

• monitoring pr�b�hu realizace integrovaných projekt�; 
• p�edkládání integrovaných projekt� �ídicímu výboru k posouzení. 

5.6.2 zástupce manažera IPRÚ - smluvní strany se zavazují ustanovit též zástupce manažera IPRÚ, který 
zajiš
uje �innosti uvedené v p�edchozím odstavci v dob� nep�ítomnosti manažera IPRÚ �i na základ� jeho 
výslovného pov��ení. 

5.6.3 �innosti manažera IPRÚ a zástupce manažera IPRÚ m�že vykonávat pouze osoba, která v posledních 
7 letech získala alespo� t�íletou praxi v oblasti administrace dotací z Evropských strukturálních a 
investi�ních fond� �i v oblasti strategického plánování. 

5.6.4 Kontakty - smluvní strany se zavazují alespo� na své oficiální internetové stránce zve�ejnit nejmén�
kontaktní adresu místa, kde sídlí manažer IPRÚ a jeho zástupce, dobu, kdy je možné v tomto míst� osobn�
jednat s manažerem IPRÚ �i s jeho zástupcem a dále telefonický a emailový kontakt.

5.7 Financování p�ípravy a realizace IPRÚ 

5.7.1 Smluvní strany se zavazují nést výdaje vynaložené v roce 2014 a v roce 2015 do podpisu této smlouvy 
a dále po dobu ú�innosti této smlouvy a v souvislosti s výkonem �inností zajiš
ovaných dle této smlouvy a 
dle MPIN (dále jen „výdaje“) spole�n� a nerozdíln� v pom�ru 2:1 (SML 2 : SMJNN 1) 

5.7.2 Každá ze smluvních stran je povinna evidovat výdaje ve svém ú�etnictví v souladu s právní úpravou a 
navíc vždy tak, aby byl jednozna�n� ur�itelný d�vod a datum jejich vynaložení a dalo se vypo�ádat 
financování p�ípravy  a realizace viz odst. 5.7.1. 

5.7.3 Smluvní strany jsou p�i vynakládání výdaj� povinny postupovat v souladu se zásadami ú�elnosti, 
hospodárnosti a efektivity. 

5.7.4 Statutární m�sto Jablonec nad Nisou se zavazuje s ohledem na závazky plynoucí  
z odst. 5.7.1 smlouvy poskytnout finan�ní pln�ní na základ� p�edloženého vyú�tování (v roce 2015 mzdové 
náklady na manažera IPRÚ, dokumenty pot�ebné pro dopracování Dokumentu IPRÚ, nap�. SEA) 
statutárním m�stem Liberec v dohodnutých termínech: 

• do 31. 5. 2015 za p�ípravu IPRÚ v roce 2014 ve výši 107.000,- K�
• do 31. 12. 2015 za p�ípravu IPRÚ v roce 2015  

5.7.5 Výdaje v rámci financování realizace IPRÚ, která se p�edpokládá od roku 2016, budou specifikovány 
na základ� dodatku k této partnerské smlouv�. Smluvní strany se zavazují uzav�ít p�edm�tný dodatek 
nejpozd�ji do 3 m�síc� od schválení Dokumentu IPRÚ ze strany Ministerstva pro místní rozvoj. 

�lánek VI. 

Doba trvání smluvního vztahu a možnosti jeho skon�ení 
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6.1 Tato smlouva se uzavírá na dobu ur�itou, do doby ukon�ení realizace IPRÚ - p�edpoklad nejdéle do 
konce roku 2023.  

6.2 K ukon�ení smluvního vztahu založeného touto smlouvou m�že dojít pouze následujícími zp�soby: 

6.2.1. uplynutím doby sjednané v odst. 6.1 této smlouvy; 

6.2.2. výpov�dí jedné ze smluvních stran; 

6.2.3. zrušením smlouvy ve smyslu ustanovení § 167 správního �ádu.

6.3 Každá ze smluvních stran je oprávn�na tuto smlouvu písemn� vypov�d�t. Výpov�dní doba v takovém 
p�ípad� �iní 3 m�síce a po�íná b�žet prvého dne m�síce následujícího po �ádném doru�ení výpov�di. 

�lánek VII. 

�ešení spor�
7.1 Spory mezi smluvními stranami týkající se provád�ní nebo výkladu této smlouvy budou p�edm�tem 
jednání mezi smluvními stranami, které se zavazují postupovat v souladu s obecn� závaznými právními 
p�edpisy �R a EU. 

7.2 V p�ípadech, kdy nedojde k dohod� mezi smluvními stranami ani do 30 dn� od prvého jednání ve 
smyslu p�edchozího odstavce, bude podán jednou �i více smluvními stranami návrh na zahájení �ízení o 
sporu z ve�ejnoprávní smlouvy ve smyslu ustanovení § 141 a § 169 správního �ádu. 

�lánek VIII. 

Odpov�dnost za škodu  

8.1. Smluvní strany se zavazují vždy chránit oprávn�né zájmy druhé ze smluvních stran  
a vzájemn� si bez zbyte�ného odkladu oznamovat veškeré skute�nosti, které mohou mít vliv na �ádné pln�ní 
povinností plynoucích z této smlouvy �i z MPIN. 

8.2. Smluvní strany jsou povinny si po�ínat tak, aby nedocházelo k újmám smluvním stranám 
i t�etím osobám. 

8.3. Smluvní strany jsou povinny v p�ípad� vzniku odpov�dnosti za škodu (dále jen „újmy“) nahradit ji v 
rámci platných a ú�inných právních p�edpis� a dle této smlouvy.  

8.4. Smluvní strany se zavazují k vyvinutí maximálního úsilí k p�edcházení vzniku újmy  
a k minimalizaci p�ípadných následk�. 

8.5. Smluvní strany odpovídají za �ádné, odborné a v�asné pln�ní svých povinností vyplývajících z této 
smlouvy a z p�íslušných právních p�edpis�. Každá ze smluvních stran je povinna druhé stran� nahradit 
vzniklou újmu, kterou zp�sobila porušením svých povinností vyplývajících z této smlouvy nebo z 
p�íslušných právních p�edpis�. 
8.6. Byla-li újma zp�sobena také zavin�ním poškozené smluvní strany, nese tato odpov�dnost za její vznik 
pom�rn�. Byla-li újma zp�sobena výlu�n� zavin�ním poškozené smluvní strany, nese ji v plném rozsahu 
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sama. Povinnosti nahradit druhé stran� vzniklou újmu se smluvní strana m�že zprostit, prokáže-li, že vznik 
újmy nezavinila. 

�lánek IX. 

Doru�ování a komunikace 

9.1 V�tšina b�žné komunikace mezi smluvními stranami bude probíhat telefonicky nebo elektronicky, p�íp. 
osobn�, pokud se na tom smluvní strany dohodnou. 

9.2. Veškeré písemnosti, které si smluvní strany v rámci realizace smlouvy vym��ují, se odesílají v listinné 
�i elektronické form�. 

9.3 Odesláním písemnosti v listinné form� se podle smlouvy rozumí odeslání písemnosti prost�ednictvím 
provozovatele poštovních služeb doporu�eným dopisem. Smluvní strana, která je odesílatelem, je povinna 
vždy uschovat podací lístek nebo jiný obdobný doklad. 

9.4 Písemnosti odesílané v listinné form� se odesílají na adresu druhé smluvní strany uvedenou v záhlaví 
smlouvy, leda by druhá smluvní strana pr�kazným zp�sobem oznámila zm�nu adresy pro doru�ování. 

9.5 Odesláním písemnosti v elektronické form� se podle smlouvy rozumí odeslání písemnosti e-mailem. 
Písemnosti odesílané e-mailem se odesílají na tyto e-mailové adresy:  
stefanova.dana@magistrat.liberec.cz,  korytar.jan@magistrat.liberec.cz    
a habadova@mestojablonec.cz, pleticha@mestojablonec.cz . 

9.6 Zm�nu e-mailové adresy lze provést pr�kazným oznámením druhé ze smluvních stran. 

9.7 V p�ípad� pochybností o �ádném odeslání a doru�ení e-mailové zprávy jsou smluvní strany povinny 
poskytnout si veškerou pot�ebnou sou�innost k zajišt�ní bezproblémového pr�b�hu vzájemné komunikace. 

�lánek X. 

Archivace 

Smluvní strany jsou povinny �ádn� ukládat a uchovávat veškerou dokumentaci týkající se pln�ní jejich 
povinností dle této smlouvy. Tato povinnost trvá i po dobu deseti let od ukon�ení právního vztahu 
založeného touto smlouvou, p�i�emž uvedená doba po�íná b�žet 1. lednem kalendá�ního roku následujícího 
po ukon�ení právního vztahu. 

�lánek XI.�

Kontroly, audit, sou�innost�

Smluvní strany se zavazují podrobit se kontrole �i auditu související s IPRÚ �i poskytnutím dotací 
kone�nému p�íjemci v souladu s právním aktem o p�id�lení finan�ních prost�edk�. 

Příloha usnesení č. 38/2016



�
�

�

����

�

�

V p�ípad� pot�eby poskytnout sou�innost poskytovatel�m dotací, kontrolor�m, Evropské komisi, 
Evropskému ú�etnímu dvoru, Auditnímu orgánu, Platebnímu a certifika�nímu orgánu a dalším národním 
kontrolním orgán�m ve stanovených termínech. Budou poskytovat úplné, pravdivé informace a 
dokumentaci související s realizací p�íslušné �ásti projektu, a to nejen po celou dobu realizace projektu, ale i 
po dobu dle �lánku VI. a X. této smlouvy za ú�elem kontroly pln�ní rozhodnutí �i smluv, a tuto kontrolu, dle 
požadavk� pov��ených osob v jimi požadovaném rozsahu, neprodlen� umožnit.

Takto budou smluvní strany postupovat, a
 se již bude kontrola týkat jich samotných nebo t�etích osob - 
kone�ných p�íjemc�. 

�lánek XII.

Salvatorní klauzule 

Pokud je nebo se stane n�které ustanovení této smlouvy neplatným, neú�inným nebo nevykonatelným, není 
tím dot�ena platnost, ú�innost a vykonatelnost ostatních smluvních ujednání. Smluvní strany jsou si povinny 
poskytnout vzájemnou sou�innost k tomu, aby neplatné, neú�inné nebo nevykonatelné ustanovení bylo 
nahrazeno takovým ustanovením platným, ú�inným a vykonatelným, které v nejvyšší možné mí�e 
zachovává ú�el zamýšlený neplatným, neú�inným nebo nevykonatelným ustanovením. Toto ustanovení se 
použije také pro p�ípad smluvní mezery. 

�lánek XIII. 

Zm�ny smlouvy 

Tato smlouva m�že být na základ� vzájemného konsensu smluvních stran m�n�na nebo dopl�ována pouze 
písemnými, vzestupn� �íslovanými dodatky. Totéž platí také pro zm�nu formy. 

Smluvní strany se zavazují revidovat zn�ní smlouvy na základ� vydání právního aktu o schválení projekt 
Integrované strategie a Integrovaného plánu rozvoje území Liberec- Jablonec nad Nisou, p�id�lení 
finan�ních prost�edk� (stanovení specifických podmínek projektu) a dále po ukon�ení realizace projektu 
(povinnosti pro období udržitelnosti) v souladu s p�íslušnými individuálními právními akty a platnou 
legislativou v té dob�. 

�lánek XIV. 

Spole�ná a záv�re�ná ujednání 

14.1 Smluvní strany jsou povinny zve�ejnit tuto smlouvu v souladu s ustanovením § 26 správního �ádu, a to 
jak na ú�ední desce, tak i zp�sobem umož�ujícím dálkový p�ístup. Smlouva musí být tímto zp�sobem 
zve�ejn�na po celou dobu její platnosti a ú�innosti. 

14.2 Tato smlouva je ve�ejnoprávní smlouvou ve smyslu �ásti páté správního �ádu.  

14.3 Tato smlouva se uzavírá v souladu s p�íslušnými platnými a ú�innými právními p�edpisy �eské 
republiky a Evropské unie a �ídí se právem �eské republiky. 

Příloha usnesení č. 38/2016



�
�

�

��
�

�

�

14.4. Tato smlouva nabývá platnosti a ú�innosti dnem podpisu poslední smluvní strany. 

14.5. Uzav�ení této smlouvy bylo schváleno: 

usnesením Zastupitelstva statutárního m�sta Jablonec nad Nisou ze dne 21.4.2015 �.ZM/86/2015; 

usnesením Zastupitelstva statutárního m�sta Liberec ze dne 30.4.2015 �. 108/2015; 

14.6 Tato smlouva je vyhotovena v 4 stejnopisech, které mají platnost originálu a z nichž po dvou obdrží 
každá ze smluvních stran. 

14.7 Smluvní strany shodn� prohlašují, že si tuto smlouvu p�ed jejím podepsáním p�e�etly, že byla uzav�ena 
po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné v�le ur�it�, vážn� a srozumiteln�, nikoliv v tísni 
nebo za nápadn� nevýhodných podmínek a že se dohodly na celém obsahu, což stvrzují svými podpisy. 

V Liberci dne 13.5.2015 
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D o d a t e k  �.  1 

ke Smlouv� o spolupráci p�i výkonu �inností souvisejících s p�ípravou  
a realizací Integrovaného plánu rozvoje území  

Liberec – Jablonec nad Nisou 

uzav�ené mezi t�mito smluvními partnery : 

STATUTÁRNÍ M�STO LIBEREC  
I�: 00262978 
DI�: CZ 00262978 
bankovní spojení: �eská spo�itelna, a.s. 
�íslo ú�tu: 4096302/0800 
se sídlem: nám. Dr. E. Beneše 1/1, 460 59 Liberec 1
zast. Tiborem Batthyánym, primátorem 
(dále jen „ SML“- nositel projektu, vedoucí partner) 
a 

Statutární m�sto Jablonec nad Nisou 
I�: 00262340 
DI�: CZ00262340 
bankovní spojení: Komer�ní banka, a.s., pobo�ka Jablonec nad Nisou 
�íslo ú�tu: 121451/0100 
se sídlem: Mírové nám�stí 3100/19, 467 51 Jablonec nad Nisou 
zast. Ing. Petrem Beitlem, primátorem 
(dále jen „SMJNN“- partner projektu) 

Na základ� dohody smluvních stran a usnesení Zastupitelstva statutárního m�sta Liberec �. …../2015 ze dne 
25.6.2015 a Zastupitelstva statutárního m�sta Jablonec nad Nisou �. …… ze dne ………  m�ní se  Smlouva 
o spolupráci p�i výkonu �inností souvisejících s p�ípravou  
a realizací Integrovaného plánu rozvoje území  Liberec – Jablonec nad Nisou 

t  a  k  t  o  : 

V �lánku V. se ruší bod 5.6.3  a nahrazuje takto : 

5.6.3 �innosti manažera IPRÚ a zástupce manažera IPRÚ m�že vykonávat pouze osoba, která získala 
praxi v oblasti administrace dotací z Evropských strukturálních a investi�ních fond� �i v oblasti 
strategického plánování.“

Tento dodatek �. 1. je nedílnou sou�ástí smlouvy. Ustanovení smlouvy dodatkem nezm�n�ná z�stávají 
v platnosti.  
Dodatek �. 1. je vyhotoven ve 4 stejnopisech z nichž po 2 stejnopisech obdrží každá ze smluvních stran. 

V �lánku XIV. Spole�ná a záv�re�ná ujednání se dopl
uje odstavec 14.8: 
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14.8 Smluvní strany souhlasí s tím, že tato smlouva m�že být zve�ejn�na na webových stránkách 
statutárního m�sta Liberec (www.liberec.cz) a statutárního m�sta Jablonec nad Nisou 
(www.mestojablonec.cz ). 
. 
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Dodatek �. 2 

ke Smlouv� o spolupráci p�i výkonu �inností souvisejících s p�ípravou a realizací 
Integrovaného plánu rozvoje území  

Liberec – Jablonec nad Nisou, uzav�ené dne 13. 5. 2015 (dále jen Smlouva) 

Smluvní strany �ili partne�i: 
STATUTÁRNÍ M�STO LIBEREC  
I�: 00262978 
DI�: CZ 00262978 
bankovní spojení: �eská spo�itelna, a.s. 
�íslo ú�tu: 4096302/0800 
se sídlem: nám. Dr. E. Beneše 1/1, 460 59 Liberec 1
zast. Tiborem Batthyánym, primátorem 
(dále jen „ SML“- nositel projektu, vedoucí partner) 

a 

Statutární m�sto Jablonec nad Nisou 
I�: 00262340 
DI�: CZ00262340 
bankovní spojení: Komer�ní banka, a.s., pobo�ka Jablonec nad Nisou 
�íslo ú�tu: 121451/0100 

se sídlem: Mírové nám�stí 3100/19, 467 51 Jablonec nad Nisou 
zast. Ing. Petrem Beitlem, primátorem 
(dále jen „SMJNN“- partner projektu) 

uzavírají ve smyslu ustanovení § 159 a násl. zákona �. 500/2004 Sb., správní �ád, ve zn�ní pozd�jších 
p�edpis� (dále jen „správní �ád“), a ustanovení § 46 zákona �. 128/2000 Sb.,  
o obcích (obecní z�ízení), ve zn�ní pozd�jších p�edpis�, níže uvedeného dne, m�síce a roku  
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Dodatek �. 2, kterým se m�ní zn�ní Smlouva následn�:

I. 

Zm�ny

1. �lánek IV. odst. 4.5. následovn�:  

role a zapojení relevantních aktér� v území (Liberecký kraj, nestatutární m�sta a obce z území IPRÚ, 
zástupc� organiza�ních složek státní správy p�edstavitelé soukromé sféry, neziskové sféry, institucí) 
na p�íprav� a realizaci, jejich informovanost, zapojení do orgán� IPRÚ, 

2) �lánek V. odst. 5.2.2 následovn�:  

�ídící výbor má celkov� 17 �len�.  

3) �lánek V. odst. 5.2.3 následovn�:  
Princip personálního složení �V je p�edm�tem vzájemného ujednání: 
• SML – 4 zástupci, z toho 3 zástupci samosprávy (primátor, ges�ní nám�stek a zástupce opozice) + 1 

odborník z MML 
• SMJNN – 4 zástupci, z toho 2 zástupci samosprávy (primátor a ges�ní nám�stek) + 2 odborníci 

z MMJ 
• zástupci NNO, podnikatel�, terciální sféry a další akté�i v území – 4 až 6 
• Liberecký kraj - 1 

• nestatutární m�sta a obce z území IPRÚ - 2  

• zástupce Dopravního podniku m�st Liberec - Jablonec n. N., a.s.– 1 

• zástupce Ú�adu práce Liberec – 1 

• manažer IPRÚ – 1 (bez hlasovacího práva) 

 Povinnost daná v MPIN, že alespo� jeden �len �V IPRÚ bude zárove� �lenem Regionální stálé 
konference Libereckého kraje (RSK LK) bude dodržena. 
Statut 	V, konkrétní nominaci jmen 	V, p�edsedu a místop�edsedu 	V budou schvalovat zastupitelstva obou 
m�st. Jednací �ád bude schvalovat 	V.  

Tento princip bude zapracován i do aktualizace Plánu spolupráce a komunikace s aktéry a ve�ejností p�i 
p�íprav� IPRÚ. 
V �ele �ídicího výboru stojí p�edseda jmenovaný nositelem IPRÚ z �ad jím nominovaných �len� �ídicího 
výboru. P�edsedu zastupuje místop�edseda jmenovaný statutárním m�stem Jablonec nad Nisou. 

II. 

Spole�ná a záv�re�ná ustanovení
1) Ostatní ustanovení Smlouvy tímto Dodatkem nedot�ené z�stávají beze zm�ny. 
2) Smluvní strany jsou povinny zve�ejnit tento Dodatek v souladu s ustanovením § 26 správního �ádu, a 

to jak na ú�ední desce, tak i zp�sobem umož�ujícím dálkový p�ístup. Dodatek musí být tímto 
zp�sobem zve�ejn�n po celou dobu jeho platnosti a ú�innosti. 

3) Tento Dodatek je ve�ejnoprávní smlouvou ve smyslu �ásti páté správního �ádu.  
4) Tento Dodatek se uzavírá v souladu s p�íslušnými platnými a ú�innými právními p�edpisy �eské 

republiky a Evropské unie a �ídí se právem �eské republiky. 
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5) Tento Dodatek nabývá platnosti a ú�innosti dnem podpisu poslední smluvní strany. 
6) Uzav�ení tohoto Dodatku bylo schváleno: 

usnesením Zastupitelstva statutárního m�sta Jablonec nad Nisou ze dne ……………….;  

usnesením Zastupitelstva statutárního m�sta Liberec ze dne ……………….. . 
7) Tento Dodatek je vyhotoven ve 4 stejnopisech, které mají platnost originálu a z nichž po dvou obdrží 

každá ze smluvních stran. 
8) Smluvní strany shodn� prohlašují, že si tento Dodatek p�ed jeho podepsáním p�e�etly, že byl uzav�en 

po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné v�le ur�it�, vážn� a srozumiteln�, nikoliv v 
tísni nebo za nápadn� nevýhodných podmínek a že se dohodly na celém obsahu, což stvrzují svými 
podpisy. 
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J.11 �estné prohlášení 

Statutární zástupce nositele �estn� prohlašuje, že údaje uvedené v žádosti o podporu integrované strategie 

IPRÚ jsou pravdivé. 
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SEZNAM ZKRATEK 
ANNOLK Asociace nestátních nevládních organizací Libereckého kraje 
AGTC Nejvýznamn�jší trasy mezinárodní kombinované dopravy 
BRKO Biologicky rozložitelný komunální odpad 
CLLD Komunitn� vedený místní rozvoj (integrovaný nástroj) 
CR Cestovní ruch 
CZT Centrální zásobování teplem 
�OV �isti�ka odpadních vod 
DDM D�m d�tí a mládeže 
DPMLJ Dopravní podnik m�st Liberce a Jablonce nad Nisou 
DPS Domov pro seniory 
ET Expertní tým 
CHKO Chrán�ná krajinná oblast 
CHOPAV Chrán�ná oblast p�irozené akumulace vod 
ICT Informa�ní a komunika�ní technologie 
IN Integrovaný nástroj 
IP  Investi�ní priorita 
IPRÚ Integrovaný plán rozvoje území  
IROP Integrovaný regionální opera�ní program 
ISKP2014+ Sou�ást monitorovacího systému pro strukturální fondy EU 
ITI Integrované územní investice (integrovaný nástroj) 
KES Koeficient ekologické stability 
KNL Krajská nemocnice Liberec, a.s. 
KÚLK Krajský ú�ad Libereckého kraje 
LK Liberecký kraj 
MAS Místní ak�ní skupina 
MMJN Magistrát m�sta Jablonce nad Nisou 
MML Magistrát m�sta Liberce 
MMR Ministerstvo pro místní rozvoj 
MO M�stský obvod 

MPIN 
Metodický pokyn pro využití integrovaných nástroj� v programovém 
období 2014 - 2020 

MPSV Ministerstvo práce a sociálních v�cí 
MS2014+ Monitorovací systém pro strukturální fondy EU 
MŠ  Mate�ská škola 
MŠMT Ministerstvo školství, mládeže a t�lovýchovy 
N�I Národní �íselník indikátor�
NDÚD Národní dokument k územní dimenzi 
NNO Nestátní nezisková organizace 
NOK Národní orgán pro koordinaci 
NSK Národní stálá konference 
OHK Okresní hospodá�ská komora 
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OP Opera�ní program 
OPD Opera�ní program Doprava 
OPPIK Opera�ní program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost 
OPVVV Opera�ní program Výzkum, vývoj a vzd�lávání  
OPZ Opera�ní program Zam�stnanost 
OPŽP Opera�ní program Životní prost�edí 
ORP Obec s rozší�enou p�sobností 
OZKO Oblast se zhoršenou kvalitou ovzduší 
PO Prioritní osa 
RIS3 Regionální inova�ní strategie 
�O �ídicí orgán, �ídicí orgány 
RSK Regionální stálá konference 
SC Specifický cíl 
S�VaK Severo�eské vodárny a kanalizace 
SMJN Statutární m�sto Jablonec nad Nisou 
SML Statutární m�sto Liberec 
SO Správní obvod 
SRR Strategie regionálního rozvoje �R 2014 – 2020 
SŠ St�ední škola 
TC Tématický cíl 
TEN-T Transevropská dopravní sí

TKO Tuhý komunální odpad 
TT Tramvajové trat�
TUL Technická univerzita Liberec 
ÚAP Územn� analytické podklady 
ÚP Územní plánování 
VaV Výzkum a v�da 
VŠ Vysoká škola 
VVN Velmi vysoké nap�tí 
ZŠ Základní škola 
ŽP Životní prost�edí 
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PROJEKTOVÝ ZÁM ĚR   ev. č. 15125 

Název projektu:  Revitalizace fotbalového stadionu Vesec 

A. Popis projektu  
1. Výchozí stav 

Jedná se o sportovní areál fotbalového stadionu nacházejícího se v Liberci XXV – Vesci, cca 5 km od centra statutárního města 
Liberce, nedaleko sídliště Vesec v ulici Mařanova. V areálu se nachází též budova se zázemím pro hráče, šatny a restaurace a 
celý areál je oplocen. Na fotbalové ploše je položen umělý trávník III. generace a maximálním využíváním celoročním provozem 
je značně opotřebovaný a ve stavu vyžadujícím jeho výměnu. Dále je poničeno oplocení, lavičky a zábradlí kolem fotbalové 
plochy. 

V rámci revitalizace sportovního reálu je možno čerpat dotaci Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy, která je poskytována 
ve výši 60% uznatelných výdajů projektu. 

2. Hlavní a dílčí cíle projektu 

Po schválení  výkupu nemovitosti areálu fotbalového stadionu od TJ Sokol Doubí o. s. usnesením č. 229/2015 z 8. zasedání 
zastupitelstva města Liberec ze dne 24. 9. 2015 a schválení kupní smlouvy na výkup této nemovitosti usnesením č. 266/2015 z 9. 
zasedání zastupitelstva města Liberec dne 29. 10. 2015 a následném podpisu je nutné zajištění provozu sportovního areálu.   

V rámci projektu je plánováno odstranění stávajícího dožilého povrchu hřiště a následná pokládka nového umělého povrchu, 
obnova oplocení, odstranění dožilých laviček a doplnění novými, dílčí výměna zábradlí kolem herní plochy, obnova a doplnění 
příslušenství.  

Cílem je zkvalitnit volnočasové aktivity a zvýšení tělesné kondice a posílení zdraví lidí za pomoci dotace MŠMT. 

MŠTM u této dotace předpokládá 40% dofinancování žadatelem.  

Realizací projektu dojde ke zkvalitnění sportovního vyžití a zvýšení atraktivity území zejména pro mládež a sportovní veřejnost, 
sportovní kluby v rámci soutěží a fotbalových turnajů. 

3. Aktivity projektu 

Aktivity projektu Revitalizace fotbalového stadionu zahrnují charakter aktivity na technicko - stavební. 

U technické - stavební aktivity se jedná zejména o výměnu umělého povrchu hřiště o rozměru 109x71 m, dále obnovu oplocení, 
fotbalových branek, ochranných sítí a laviček.  

Těmto stavebním aktivitám bude předcházet zpracování Projektové dokumentace pro provádění stavby s limitem do 250 tis. Kč 
bez DPH včetně následného autorského dozoru. Cena za projektovou dokumentaci a autorský dozor bude upřesněna na základě 
výběru projektanta v rámci zadávacího řízení veřejné zakázky na projektovou přípravu. 

4. Cílová skupina projektu 

Cílovou skupinou jsou: 1) mládež, 2) široká veřejnost, 3) sportovní organizace, 4) neziskové organizace, 5) komerční subjekty. 

5. Přínosy projektu: 

Hlavním přínosem projektu bude zhodnocení areálu a jeho zajištění před další degradací. Významným přínosem bude zkvalitnění 
a zlepšení sportovní aktivity pro obyvatele a výrazné zatraktivnění a oživení dané lokality Vesec. 

6. Konečný stav projektu – výstupy a výsledky 

Tento projektový záměr na revitalizaci fotbalového stadionu ve Vesci si klade za cíl zajistit plně funkční fotbalový areál 
s umělým trávníkem s atestačním osvědčením, které opravňuje hřiště používat pro soutěžní utkání Fotbalové Asociace České 
republiky a to ve všech soutěžích SYNOT ligy. 

Město Liberec svým obyvatelům a jiným cílovým skupinám nabídne sportovní areál pro uspokojení sociálně-sportovních potřeb. 

Výstupem projektu bude revitalizované fotbalové hřiště, které odpovídá současné poptávce a potřebám výše definovaných cílů.  

 

Vazba na strategické dokumenty 

Aktualizace strategie rozvoje statutárního města Liberec 2014 – 2020 (09/2014) 

Strategický cíl B: Kvalita života 
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Specifický cíl B7 Podpora kultury, sportu a volnočasových aktivit a zlepšení spolupráce a partnerství mezi městem a kulturními, 
sportovními a volnočasovými organizacemi 

B 7.1 Rozvoj základní infrastruktury pro kulturu, sport a volný čas 

 

 Dílčí cíle projektu  

 
• výběrové řízení na zpracování projektové dokumentace 

• vypracování projektové dokumentace 

• výběrové řízení na zhotovitele stavby 

• realizace stavby 

 Aktivity projektu   

 

Popis aktivity 
zahájení  

měsíc/rok 
ukončení  
měsíc/rok 

Přípravná fáze 

     

Externí vypracování VZ na zpracování dokumentace pro provedení stavby 01/2016 05/2016 

     

Realizační fáze 

VZ na zhotovitele stavby 05/2016 08/2016 

Stavební realizace projektu 08/2016 10/2016 

   

Udržitelnost 

 12/2016 12/2021 

   

Rizika projektu   

1. Časová náročnost přípravné fáze 

Přípravná fáze projektu spočívá ve zhotovení dokumentace pro provedení stavby. Jelikož se jedná o externí zadání přípravy 
projektové dokumentace, je třeba zhotovitele vybrat prostřednictvím výběrového řízení. Časová náročnost přípravné fáze je 
odhadována na 5 měsíců. 

2. Nákladová náročnost přípravné i realizační fáze projektu 

Přípravná fáze projektu je odhadována do 350 tis. Kč vč. DPH a realizační do 10 mil. Kč vč. DPH. 

 

 

 

Cílová skupina  

Mládež, široká veřejnost, sportovní organizace, neziskové organizace, komerční subjekty. 

 

Přínos projektu  
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Realizací projektu dojde ke zkvalitnění podmínek sportovních aktivit a zvýšení atraktivity území zejména pro mládež a sportovní 
veřejnost, sportovní kluby v rámci soutěží a fotbalových turnajů.  

 

Výstupy projektu   

Nový umělý trávník fotbalového hřiště o výměře 109x71m, oplocení , lavičky, příslušenství. 

 

Vazba na jiné projekty:  

Není. 

 

 

 

 

B. Projektový tým 
Návrh projektového týmu  

  

SML  součinnost při VŘ, při přípravě PD a při realizaci díla 

TJ Sokol Doubí Součinnost při přípravě projektu a realizaci díla 

  

  

  

  

  

  

C. Rozpočet a financování  
Položka odhadované náklady v tis. Kč 

Příprava projektu  

Osobní náklady nad rámec uzavřených smluv  

Projektová dokumentace, AD, TDI, BOZP, administrace 350 

Právní, poradenské a jiné služby  

Jiné  

  

CELKEM  

Realizace projektu 

  

Stavba 10000 

  

  

CELKEM 
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Rozpočet provozu roční  

Položka roční náklady v tis. Kč 

Mzdové náklady a povinné pojistné 
 

Náklady na materiál, vodu a energii 
 

Náklady na nákup služeb 
 

Náklady budov a staveb (odpisy) 
 

Náklady na stroje, zařízení a inventář 
 

Náklady na nehmotný majetek 
 

Ostatní náklady provozu akce 
 

CELKEM  

  

Zdroje financování projektu: 

Zdroj Očekávaná částka % kofinancování  

MŠMT 6210 60 

SML 3312 32 

TJ Sokol Doubí (předpoklad na základě dohody) 828 8 

   

Financování projektu:  

rok 
Město       
tis. Kč 

Jiné zdroje 
tis. Kč 

Celkem        
tis. Kč 

Poznámka (dotace, úspora, nový příjem apod.) 

2015        

2016 3312  7038  10350   MŠMT+TJ Sokol Doubí 7038 tis. Kč (60%+8%) 

2017         

2018         

2019         

2020         

běžný 
provoz         

CELKEM         

Garant, vlastník, zpracovatel, projektová kancelář, schválení 
Garant projektu: Mgr. Jan Korytář, náměstek pro ekonomiku, strategický rozvoj a 
dotace 

Vlastník projektu: OSR 

příprava   

realizace    

 provoz   

Záměr zpracoval: Pavel Smarž 734358282 Smarz.pavel@magistrat.liberec.cz 

Schváleno projektovou 
kanceláří dne dne 

Podpis 
vedoucího 
OSRD Ing.Jiří Horák 

Schváleno RM  dne   č. usnesení   
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Příloha č. 1 – Zpráva o provozu dětského dopravního hřiště v Liberci za rok 2014 
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Příloha č. 2 – Zpráva o provozu dětského dopravního hřiště v Liberci za rok 2015 
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Příloha č. 1 – Dodatek č. 26 ke smlouvě o závazku veřejné služby a úhradě prokazatelné ztrá-
ty v provozu městské hromadné dopravy ze dne 1.5.2009  
 
 
 

Dodatek č. 26  

 

ke Smlouvě o závazku veřejné služby a úhradě prokazatelné 
ztráty v provozu městské hromadné dopravy ze dne 1.5.2009 

ev. č. SML 10/09/0149 , ev. č. DPMLJ 2 107 0910 

(dále jen „Dodatek“) 

 

uzavřený mezi:  

 

Statutární město Liberec  

IČO: 002 62 978,  

nám. Dr. Edvarda Beneše 1, 460 59 Liberec I,  

Zastoupené: Tiborem Batthyánym, primátorem,  

(dále jen „objednatel“ č i „ SML “ ) na straně jedné  

 

a  

Dopravní podnik měst Liberce a Jablonce nad Nisou, a. s.  

IČO: 473 11 975,  

Mrštíkova 3, 461 71 Liberec 3,  

Zastoupeným: Ing. Pavlem Šulcem, předsedou představenstva a Mgr. Jiřím Římánkem, mís-
topředsedou představenstva  

(dále jen „dopravce“ či „ DPMLJ“) na straně druhé  

 

uzavírají Dodatek č. 26 ke Smlouvě o závazku veřejné služby 
a úhradě prokazatelné ztráty v provozu městské hromadné 

dopravy ze dne 1.5.2009 

 

VZHLEDEM K TOMU, ŽE: 
 
A) Liberecký kraj a objednatel mají zájem o zajištění podílu základní dopravní obslužnosti na 

předmětných úsecích linek a spojů i v roce 2016 a za tímto účelem uzavřeli Smlouvu o fi-
nanční spolupráci ve veřejné linkové dopravě osobní dopravě pro rok 2016. 
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B) Dne 1.5.2009 objednatel a dopravce uzavřeli Smlouvu o závazku veřejné služby a úhradě 
prokazatelné ztráty v provozu městské hromadné dopravy, ve znění dodatků (dále jen 
"Smlouva"), na základě které dopravce zajišťuje pro objednatele dopravní obslužnost na 
území SML.  
 

C) Z důvodu trojstranného zájmu SML, Libereckého kraje a dopravce na dopravní integraci 
předmětných příměstských a městských linek a spojů a s ohledem na veřejný zájem v ob-
lasti veřejné osobní dopravy je účelné, aby doprava na předmětných linkách a spojích byla 
zajištěna jediným dopravcem.  
 
 

D) S ohledem na uvedené mají smluvní strany zájem pro období od 1. ledna 2016 do 31. pro-
since 2016 uzavřít dodatek ke Smlouvě, na základě kterého zajistí dopravce v návaznosti 
na linky provozované dle Smlouvy rovněž dopravní obslužnost Libereckého kraje formou 
městské autobusové dopravy. 

 
BYLO DOHODNUTO NÁSLEDUJÍCÍ: 

 

Článek I. 

Účel dodatku 

 
1. Dodatek je vypracován za účelem zajištění dopravní obslužnosti na linkách a spojích vy-

počtených v Příloze č. 1 dopravcem v rozsahu, ve kterém se nacházejí za hranicemi 
územního obvodu objednatele, v návaznosti na dopravní obslužnost zajišťovanou na zá-
kladě Smlouvy, a to za níže smluvenou odměnu a pro níže smluvené období. 

 

Článek II. 

Předmět dodatku  

 
1. Tímto dodatkem se rozšiřují parametry Smlouvy pro období od 1.1.2016 do 31.12.2016. 

2. Pokud z ustanovení tohoto Dodatku výslovně nevyplývá jinak, tento Dodatek nenahrazu-
je Smlouvu, ani žádný její platný dodatek. Tento Dodatek rozšiřuje rozsah dopravní ob-
služnosti zajišťované dopravcem dle Smlouvy na další roční období a specifikuje s tím 
související práva a povinnosti smluvních stran. 

3. Dopravce je povinen zajistit dopravní obslužnost na linkách a spojích vypočtených v Pří-
loze č. 1 v rozsahu, ve kterém se nacházejí za hranicemi územního obvodu objednatele, v 
návaznosti na dopravní obslužnost zajišťovanou na základě Smlouvy, a objednatel je po-
vinen za zajištění takové dopravní obslužnosti zaplatit dopravci smluvenou odměnu, a to 
za podmínek stanovených níže. 

 

Článek III. 

Podmínky dopravní obslužnosti  
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1. Dopravce je povinen zajistit provozování příměstských částí linek a spojů dle Přílohy č. 1 
v celkovém rozsahu 104 130 km. Z uvedeného počtu km bude ujeto 101 202 km, na které 
se vztahuje úhrada kompenzace stanovené dle počtu skutečně ujetých kilometrů. Smluvní 
strany se dohodly, že kompenzace za jeden takový kilometr činí 38,105 Kč. 

2. Objednatel je dále na základě tohoto dodatku povinen dopravci uhradit částku ve výši     
4 176 000,- Kč, a to z důvodu zapojení dopravce a všech jím provozovaných spojů do In-
tegrovaného dopravního systému Libereckého kraje (IDOL). 

3. Celková výše částky, kterou je objednatel povinen DPMLJ na základě tohoto dodatku 
uhradit činí maximálně 8 032 302,- Kč (slovy: osmmilionůtřicetdvatisícetřistadvěkoruny-
české). DPMLJ není oprávněn požadovat vyšší finanční příspěvky Objednatele. 

4. Částka v čl. III, odst. 3 nepřekročí dopravcem předložený výpočet kompenzace podle 
platných právních předpisů. 

5. Dopravce je povinen zavčas upozornit objednatele na možné překročení smluveného cel-
kového rozsahu zajišťované dopravní obslužnosti dle čl. III, odst. 1, a pokud to není ob-
jektivně nemožné, vyžádat si předchozí písemné schválení zajištění předmětné dopravní 
obslužnosti nad smluvený rámec od objednatele. 

6. Objednatel a dopravce se dohodli, že objednatel bude hradit částku stanovenou v čl. III, 
odst.1 a 2 tohoto Dodatku čtvrtletně, a to na základě zálohové faktury se splatností 21 dnů 
vystavené prvního dne příslušného kalendářního čtvrtletí. Výše zálohy bude vypočtena 
jako součet násobku plánovaných km (dle interních podkladů dopravce – viz příloha č. 1) 
a sazby za km dle čl. III odst. 1 tohoto dodatku a částky ve výši 1 044 000,- Kč (1/4 
z částky dle čl. III, odst. 2). Čtvrtletní záloha bude zúčtována po skončení příslušného 
tříměsíčního období – ujeté kilometry krát jednotková sazba dle čl. III, odst. 1 tohoto Do-
datku plus 1 044 000,-Kč. Vyúčtování bude provedeno do 7-ti kalendářních dní následu-
jícího čtvrtletí, daňový doklad bude mít splatnost 30 dnů.  Přílohou vyúčtování bude sta-
tistika vytíženosti jednotlivých spojů na lince č. 545018 s počty cestujících v úseku Ru-
dolfov – Bedřichov získaných na základě dostupných technicko - technologických mož-
ností dopravce (např. z průzkumů, z dat IDOL, sčítacích kampaní atd.). 

7. Dopravce předloží objednateli roční vyúčtování společně s výkazem ujetých kilometrů v 
členění dle jednotlivých linek do 21. ledna 2017. Výkaz vyhodnocení prokazatelné ztráty 
bude předložen objednateli do 30.4.2017. 

 

 

 

Článek IV. 

Práva a povinnosti smluvních stran  

 
1. Dopravce je povinen průběžně evidovat počty ujetých kilometrů a náklady a výnosy sou-

visející se zajišťováním předmětné dopravní obslužnosti dle tohoto Dodatku, a to odděle-
ně od ostatních ujetých kilometrů, resp. ostatních nákladů a výnosů dopravce, včetně těch 
souvisejících se zajištěným dopravní obslužnosti dle Smlouvy na území objednatele. 

2. Objednatel je oprávněn kontrolovat a vymáhat plnění dopravní obslužnosti dopravcem. 
Objednatel není povinen zajistit správu a údržbu komunikací, jakož i přilehlých objektů, 
kterou je na základě zvláštních právních předpisů povinen zajistit Liberecký kraj.        
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Objednatel není povinen prostřednictvím Městské policie vytvářet podmínky pro plynulé 
zabezpečení dopravní obslužnosti mimo území objednatele. 

3. Tarifní podmínky a smluvní přepravní podmínky dopravce se aplikují i na dopravní ob-
služnost zajišťovanou dle tohoto Dodatku, pokud není výslovně stanoveno jinak.  

 

 
 Článek V. 

Závěrečná ustanovení 
 
1. Tento dodatek byl za objednatele schválen na jednání rady města dne 19.1.2016 usnese-

ním č. XYZ/2016. 

2. Smluvní strany souhlasí, že tato smlouva může být zveřejněna na webových stránkách 
Statutárního města Liberec (www.liberec.cz) s výjimkou osobních údajů fyzických osob 
uvedených v této smlouvě. 

3. Nedílnou součástí tohoto dodatku je následující příloha: 

Příloha č. 1 –  Rozsah dopravní obslužnosti a jeho kilometrická kvantifikace pro rok 
2016 (2 strany). 

 
Smluvní strany prohlašují, že tuto smlouvu uzavřely na základě vážné a svobodné vůle, nikoli 
v tísni za nápadně nevýhodných podmínek a na důkaz toho připojují své vlastnoruční podpisy. 

*** 
 
 

V Liberci dne …………………                                  V Liberci dne ………………… 

 

Za DPMLJ:        Za SML:  

 

 

………………………….…                           ……………………………… 

Ing. Pavel Šulc      Tibor Batthyány 

předseda představenstva     primátor 

 

 

 

 

 

 

………………………….… 

Mgr. Jiří Římánek 

místopředseda představenstva  
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PŘEHLED FINANČNĚ  PODPOROVANÝCH LINEK  
 

(PLATNOST OD  01. 01. 2016  DO  31. 12. 2016) 

 
Linka č. 545 016 Kryštofovo Údolí 
Kalendářní dny počet dní počet spojů / den počet km / den Počet km celkem 
pracovní dny 253 5+5 60,35 15 269 
Soboty* 52 2+2 32,54 1 474 
Neděle + svátky* 61 2+2 32,54 1 732 
     
Celkem                     366   18 475 
* Od 1. 5. 2015 do 31. 10. 2016 jedou spoje až do zastávky Křižanské sedlo 
 
Li nka č. 545 018 spoje prodloužené do Bedřichova 
Kalendářní dny počet dní počet spojů 

/ den 
počet 
km / den 

Počet km cel-
kem 

Počet km hraze-
ných Lib.krajem 

pracovní dny 253 8+8 48 12 144 10 120 
Soboty 52 8+8 48 2 496 2 080 
Neděle + svátky 61 8+8 48 2 928 2 440 
      
Celkem 366   17 568 14 640 

Poznámka: na základě pravidel odsouhlasených dopravcem bylo stanoveno, že Kraj bude 
hradit prodloužení linky v úseku Rudolfov – Bedřichov v délce 2,5 km (délka úseku Rudol-
fov – Bedřichov činí 3,0 km; Liberecký kraj bude hradit pouze 2,5 km). 
 
linka č. 545 020 Šimonovice 
Kalendářní dny počet dní počet spojů / den počet km / den Počet km celkem 
pracovní dny 

253 

V době zimních a 
letních prázdnin 

14+16 
V ostatní dny 

15+18 

88,4 
 

100,5 24 858 
Soboty 52 5+5 30,5 1 586 
Neděle + svátky 61 5+5 30,5 1 860 
     
Celkem 366   28 304 
 
linka č. 545 060 Šimonovice 
Kalendářní dny počet dní počet spojů / den počet km / den Počet km celkem 
pracovní dny 

253 

V době zimních a 
letních prázdnin  

1             
V ostatní dny  

4+1 

    
    3,1 

 
                    15,4 3 318 

Soboty 53    
Neděle + svátky 61    
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Celkem 366   3 318 
 
 
linka č. 545 023 Stráž nad Nisou 
Kalendářní dny počet dní počet spojů / den počet km / den Počet km celkem 
pracovní dny 253 6+6 23,4 5 920 
Soboty 53    
Neděle + svátky 61    
     
Celkem 366   5 920 
 
linka č. 545 026 Stráž nad Nisou 
Kalendářní dny počet dní počet spojů / den počet km / den Počet km celkem 
pracovní dny 253 4+2 12,6 3 188 
Soboty 52 1+0 1,9 99 
Neděle + svátky 61 1+0 1,9 116 
     
Celkem 366   3 403 
 
linka č. 545 030 Stráž nad Nisou 
Kalendářní dny počet dní počet spojů / den počet km / den Počet km celkem 
pracovní dny 253 22+20 82 20 5746 
Soboty 52 14+15 56,6 2 943 
Neděle + svátky 61 14+15 56,6 3 453 
     
Celkem 366   27 142 
 
 
 

Počet km celkem - všechny linky:                           104 
130 km 

 
Počet km celkem - všechny linky hrazené Libereckým krajem:                      101 

202 km 

 
 
 
 
Podklad pro fakturaci záloh (čl.III, odst.4): 
 
Rok 2016 1. kvartál 2. kvartál 3. kvartál 4. kvartál 
Plán km 25 346 25 850 24 718 25 288 
Celkem    101 202 
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Příloha č. 1 – Návrh sdělení předsedovi Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže ve věci roz-
hodnutí č.j.: ÚOHS-R178/2014/VZ-44917/2015/322/DRu ze dne 17. 12. 2015 

 
 
Předseda Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže  
prostřednictvím Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže  
Ing. Petr Rafaj 
předseda Úřadu pro ochranu hospodářské soutěž 
Sekce veřejných zakázek  
tř. Kpt. Jaroše 7  
604 55 Brno  

V Liberci dne X.2. 2015 

 
 
Věc : Sdělení k rozhodnutí Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže č.j.: ÚOHS-
R178/2014/VZ-44917/2015/322/DRu ze dne 17. 12. 2015 

 
Dne 17. 12. 2015 bylo Statutárnímu městu Liberci (dále jen „Město“ nebo „Zadavatel“) doruče-
no rozhodnutí Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže (dále jen „Úřad“), č.j.: ÚOHS 
R178/2014/VZ-44917/2015/322/DRu ze dne 17. 12. 2015 (dále jen „Rozhodnutí“), v němž 
Úřad rozhodl následovně:  
 
Statutární město Liberec, IČO 00262978, se sídlem Nám. Dr. E. Beneše 1, 460 59 Liberec proti 
rozhodnutí Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže č. j. ÚOHS-S716/2013/VZ 
10350/2014/512/IHl ze dne 16. 5. 2014 vydanému ve věci možného spáchání správního deliktu 
podle § 120 odst. 1 písm. a) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších 
předpisů, zadavatelem tím, že zadavatel rozdělil předmět veřejné zakázky na zajištění servisu, 
provozu a údržby veřejného osvětlení, slavnostního osvětlení a světelného signalizačního zařízení 
ve vlastnictví města Liberce a dodávky materiálů pro servis veřejného osvětlení a světelného sig-
nalizačního zařízení v rozporu s § 13 odst. 3 tohoto zákona a nezadal zakázku v příslušném druhu 
zadávacího řízení podle § 21 tohoto zákona a následně uzavřel dne 2. 4. 2013 čtyři smlouvy s 
dodavateli na předmět veřejné zakázky, jsem podle § 152 odst. 5 písm. b) ve spojení s § 90 odst. 5 
zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, na základě návrhu rozkladové 
komise, jmenované podle § 152 odst. 3 téhož zákona, rozhodl takto: Rozhodnutí Úřadu pro 
ochranu hospodářské soutěže č. j. ÚOHS-S716/2013/VZ- 10350/2014/512/IHl ze dne 16. 5. 2014 
potvrzuji a podaný rozklad zamítám. 
 
Za spáchání správního deliktu uvedeného dle výše uvedeného bodě  Zadavateli potvrdil podle § 
120 odst. 2 písm. a) ZVZ pokutu ve výši 100.000,- Kč (slovy: sto tisíc korun českých).  

K výše uvedenému statutární město Liberec uvádí, že výše uvedenou pokutu uhradí a nevyu-
žije další možností napadení Rozhodnutí předsedy Úřadu žalobou proti rozhodnutí správního 
orgánu dle zákona č. 150/2002 Sb., soudní řád správní.  

Statutární město Liberec nadále trvá na svém stanovisku, že  Rozhodnutí je nepřezkoumatelné 
a v rozporu se zákonem, neboť nadále trvá následující: z odůvodnění Rozhodnutí není zřejmé, 
které skutečnosti Úřad považuje za nerozhodné, nesprávné či vyvrácené. Dále neexistuje věc-
ná, místní nebo časová souvislost mezi smlouvou o servisní činnosti mezi Městem a společ-
ností SWARCO; kupní smlouvou mezi Městem a společností SWARCO; kupní smlouvu me-
zi Městem a společností MONTEL a smlouvou o dílo mezi Městem a společností ELMOS, 
nedošlo tedy k rozdělení předmětu smluv na zajištění servisu, provozu a údržby veřejného 
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osvětlení a světelného signalizačního zařízení ve vlastnictví Města a dodávky materiálů pro 
servis veřejného osvětlení a světelného signalizačního zařízení do čtyř samostatných zakázek. 
Současně uvádíme, že pro dopravní řadiče světelného signalizačního zařízení mohou být do-
dávány jen náhradní díly autorizované jejím výrobcem tj. spol. SWARCO a dále servis musí 
být zajišťován pouze autorizovanou osobou od spol. SWARCO. Použitá technologie je před-
mětem obchodního tajemství a je patentově chráněna spol. SWARCO. Řídící software je 
předmětem autorskoprávní ochrany, přičemž Statutární město Liberec nemá smluvně zajiště-
nou možnost zásahu do zdrojových kódů. Jediným výrobcem a autorizovanou osobou v České 
republice k poskytování servisu, jakož i dodávání náhradních dílů a provádění úprav řídícího 
softwaru je spol. SWARCO. 

Závěrem, pokud by čistě teoreticky existovala věcná, místní nebo časová souvislost mezi 
kupní smlouvou se společností MONTEL a smlouvou o dílo se společností ELMOS, předpo-
kládaná hodnota případné veřejné zakázky na služby by stejně činila 1.611.173 Kč bez DPH, 
a tudíž by nepřesahovala limit stanovený v § 12 odst. 2 ZVZ. Pokud by obdobně byly posou-
zeny smlouvy se společností SWARCO jako jedna veřejná zakázka (přestože se o jednu ve-
řejnou zakázku nejedná), byla by taková zakázka zakázkou malého rozsahu dle § 12 odst. 3 
ZVZ, neboť by předpokládaná hodnota takové veřejné zakázky činila 1.980.000 Kč bez DPH. 
Proto město navrhlo, aby předseda Úřadu Rozhodnutí zrušil a správní řízení zastavil. 
 

Vážený pane Rafaji věříme, že výše uvedené skutečnosti vezmete na vědomí i s přihlédnutím 
k faktu, že by statutární město Liberec i Úřad pro ochranu hospodářské soutěže musely vyna-
ložit vlastní personální a materiální zdroje a případné další finanční výdaje spojené s dalším 
řízením, což by bylo nehospodárné pro obě strany sporu. 

 

S pozdravem 
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Ekofond 

 

Vyhlášení programů k předkládání žádostí o dotaci 

 

Ekofond 

IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE DÍLČÍHO FONDU 

Číslo a název dílčího fondu 1 Ekofond 

Správce programů dílčího fondu Odbor ekologie a veřejného prostoru 

Počet programů v rámci dílčího fondu 3 

 PŘEDMĚT DÍLČÍHO FONDU 

Finanční podpora ekologických aktivit, aktivit zlepšujících kvalitu životního prostředí a veřejného 

prostoru a aktivit zaměřených na řešení problematiky odpadů. 

PROGRAMY V RÁMCI DÍLČÍHO FONDU 

Číslo a název programu Účel programu 

1.1 Program Ekologie 

Program je vyhlašován za účelem podpory ekologické 

výchovy a osvěty, ochrany přírody a krajiny, péče o vodní 

toky a vodní zdroje, obnovitelných zdrojů energie (neziskové 

projekty a studie), péče o zvířata v nouzi a místní agendy 21. 

1.2 Program Veřejná zeleň 

Program je vyhlašován za účelem podpory údržby, ochrany a 

tvorby veřejně přístupné zeleně ve městě, prioritně na 

pozemcích ve vlastnictví města. 

1.3 Program Odpady 
Program je vyhlašován za účelem předcházení, třídění, 

využívání a zneškodnění odpadů. 
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Program Ekologie 

 

Vyhlášení programu k předkládání žádostí o dotaci 

 

Číslo a název dílčího fondu: 1 Ekofond 

Číslo a název programu: 1.1 Program Ekologie 

Účel podpory 

Program je vyhlašován za účelem podpory ekologické výchovy 

a osvěty, ochrany přírody a krajiny, péče o vodní toky a vodní 

zdroje, obnovitelných zdrojů energie (neziskové projekty 

a studie), péče o zvířata v nouzi a místní agendy 21. 

Důvody podpory stanoveného účelu Podpora spolků, místních iniciativ a občanů v oblasti ekologie. 

Správce programů dílčího fondu Odbor ekologie a veřejného prostoru 

Kontaktní osoby programu 
Bc. Leoš Vašina, tel.: 485 243 458, 

vasina.leos@magistrat.liberec.cz 

Odkaz na webové stránky dílčího 

fondu / programu 
www.liberec.cz/dotace 

Lhůta pro podání žádosti 4. 3. 2016, 8.00 hodin - 21. 3. 2016, 17.00 hodin 

Celkový finanční objem určený pro 

toto vyhlášení programu  
600.000 Kč 

 

Výše dotace a uznatelnost výdajů programu 

Minimální výše dotace (v Kč) 0 Kč 

Maximální výše dotace (v Kč) 100.000 Kč 

Maximální výše dotace (v % z celkových 

uznatelných výdajů projektu) 
80 % 

Minimální výše spolufinancování ze strany žadatele 

(v % z celkových uznatelných výdajů projektu) 
20 % 

Maximální počet žádostí, které žadatel může 

předložit v tomto vyhlášení programu 
1 

Uznatelné výdaje 
Viz Pravidla pro poskytování dotací 

z Ekofondu 

Neuznatelné výdaje 
Viz Pravidla pro poskytování dotací 

z Ekofondu 

 

Ostatní podmínky programu 

A. 
Okruh 

způsobilých 

žadatelů: 

Fyzické a právnické osoby s výjimkou akciových společností s akciemi na 

doručitele 

B. 
Omezení 

podpory: 

Projekty budou posouzeny z hlediska možného poskytnutí finančních prostředků 

dle Nařízení Evropské komise č. 1407/2013 o použití článků 107 a 108 Smlouvy 

na podporu de minimis. 

C. 
Forma 

podpory: 
Účelová neinvestiční dotace z Dotačního fondu SML 

D. 
Termín 

realizace 

aktivit: 

1. 1. 2016 – 31. 12. 2016 

E. 

Způsob 

a místo 

podání 

žádosti: 

Prostřednictvím portálového podání na webových stránkách SML, které bude 

ověřeno pomocí datové schránky, elektronicky zaručeného podpisu, nebo 

doručením vytištěné a žadatelem podepsané žádosti buď poštou na adresu nám. 

Dr. E. Beneše 1, 460 59 Liberec, nebo osobně na podatelnu MML. 

F. 
Povinné 

přílohy 

k žádosti: 

K žádosti žadatel připojí elektronické kopie dokladů o zřízení bankovního účtu, 

právní subjektivitě právnické osoby (doklad o registraci, výpis z obchodního 

rejstříku, stanovy nebo statut) a jejím statutárním zástupci (aktuální zápis 

o jmenování, pověření, plná moc). U fyzické osoby kopie platného občanského 
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průkazu nebo živnostenského listu a dokladu o zřízení bankovního účtu. 

V případě přidělení dotace bude pro účel přípravy smlouvy o poskytnutí dotace 

vyžádáno předložení originálů nebo úředně ověřených kopií těchto dokladů, bez 

nichž nelze smlouvu uzavřít. 

G. 

Kritéria pro 

hodnocení, 

bodová 

škála 

kritérií, 

případně 

váhy 

kritérií: 

Minimální počet bodů: -10, maximální počet bodů: 100 

1. Žadatel (0 až 10 bodů) 

o Žadatel se zkušenostmi a předpoklady pro dobrou realizaci projektu (6-10 b.). 

o Žadatel s předpoklady pro dobrou realizaci projektu (1-5 b.). 

o Problematický či zcela neznámý žadatel (0 b.). 

2. Prioritní oblasti pro daný rok (0 nebo 15 bodů) 

o Projekt je zaměřený na prioritní oblast pro daný rok (15 b.). 

o Prioritní oblasti, max. dvě až tři, vycházejí ze strategického nebo akčního 

plánu města. Stanovuje je správní rada EF na návrh příslušného náměstka. 

3. Přínos projektu (0 až 30 bodů) 

o Projekt je přínosný pro celé město či jeho významnou část. Cíle plně 

korespondují s účelem vyhlášeného programu. Projekt lze chápat jako příklad 

dobré praxe (21-30 b.). 

o Projekt by měl být přínosem, přes dílčí otázky či nejasnosti by měl mít na 

život ve městě pozitivní dopad. Cíle jsou v zásadě v souladu s účelem 

vyhlášeného programu (11-20 b.). 

o Součástí projektu jsou vedle přínosných aktivit také aktivity sporné, nejasné či 

jinak problematické. Výsledek a přínos projektu nelze přesně odhadnout. 

V souladu s účelem vyhlášeného programu je pouze částečně (1-10 b.). 

o Projekt nemá pro město žádný přínos, nebo má jen minimální. Cíle projektu 

nekorespondují s účelem vyhlášeného programu (0 b., projekt nebude dále 

hodnocen). 

4. Kvalita projektu (0 až 15 bodů) 

o Všechny fáze projektu jsou jasně a srozumitelně popsány. Jednotlivé aktivity 

korespondují se stanoveným záměrem a cíli. Projekt lze chápat jako příklad 

dobré praxe (12-15 b.). 

o Všechny fáze projektu jsou jasně a srozumitelně popsány. Jednotlivé aktivity 

částečně korespondují se stanoveným záměrem a cíli (8-11 b.). 

o Nejsou zcela jasně a srozumitelně popsány některé fáze projektu. Záměr a cíle 

jsou v zásadě v souladu se zvolenými aktivitami (4-7 b.). 

o Projekt je zmatečný, příp. není popsána některá z fází projektu. Záměr a cíle 

jsou definovány vágně a bez souladu s aktivitami (0-3 b.). 

5. Dopad projektu a jeho cílová skupina (0 až 15 bodů) 

o Projekt a jeho výsledky budou přínosné pro širokou libereckou veřejnost 

v delším časovém horizontu (12-15 b.). 

o Projekt a jeho výsledky budou přínosné pro významnou část liberecké 

veřejnosti v delším časovém horizontu (8-11 b.). 

o Přínos projektu je lokální, avšak s výrazně pozitivním ekologickým dopadem 

(4-7 b.). 

o Přínos projektu je omezený na výrazně malou oblast nebo má velmi malý 

ekologický přínos (0-3 b.). 

6. Rozpočet projektu (0, 5, 10 nebo 15 bodů) 

o Rozpočet je přehledný, odpovídá aktivitám a cílům projektu (15 b.). 

o Rozpočet je přehledný a jasný, některé položky jsou nadhodnocené (10 b.). 

o Rozpočet je nepřehledný, některé položky nadhodnocené či neodpovídají 

aktivitám (5 b.). 

o V rozpočtu chybí některé části, případně jsou v nesouladu s vyhlášeným 

programem. Položky značně neodpovídají zvoleným aktivitám (0 b.). 

7. Využití dříve poskytnutých dotací od SML a dodržení smluvních 

ujednání (0, -5 nebo -10 bodů) 

o žadatel v průběhu posledních tří let zvlášť závažným způsobem porušil 
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smluvní ujednání, např. nedodáním vyúčtování dotace (-10 b.) 

o žadatel v průběhu posledních tří let porušil smluvní ujednání, např. 

opožděným dodáním vyúčtování dotace (-5 b.) 

o žadatel v průběhu posledních tří let dodržel všechna smluvní ujednání, popř. 

jde o zcela nového žadatele (0 b.) 

H. 
Lhůty pro 

rozhodnutí 

o žádosti: 

Konzultace žádostí 
Bc. Leoš Vašina, tel.: 485 243 458, 

vasina.leos@magistrat.liberec.cz 

do 18. 3. 2016, 

14.00 hodin 

Příjem žádostí Viz bod E. 
do 21. 3. 2016, 

17.00 hodin 

Kontrola 

administrativního 

souladu žádostí 

Odbor ekologie a veřejného 

prostoru 
3-4/2016 

Hodnocení a návrh na 

přidělení podpory 

Externí hodnotitelé a Správní rada 

Ekofondu 
4/2016 

Projednání návrhu Rada města 5/2016 

Schválení návrhu Zastupitelstvo města 5/2016 

I. 

Oznámení 

o schválení 

/neschválení 

podpory: 

Písemně do 15 dnů od zveřejnění usnesení ZM na úřední desce MML (6/2016) 

J. 
Právní 

forma: 
Smlouva o poskytnutí účelové dotace 

K. 

Doklady 

požadované 

k uzavření 

smlouvy: 

Viz bod F. 

L. 
Způsob 

financování: 

Dotace budou úspěšným žadatelům zaslány po uzavření smlouvy o poskytnutí 

dotace, ve které bude specifikován předmět smlouvy, trvání smlouvy a účelovost 

vynaložených prostředků. Dotace budou zaslány bezhotovostním bankovním 

převodem na účet žadatele uvedený v žádosti o poskytnutí dotace do 20 dnů od 

uzavření smlouvy o poskytnutí dotace. 

M. 
Podmínky 

vyúčtování: 
Dle smlouvy o poskytnutí účelové dotace 

N. Ostatní: 

Prioritními oblastmi pro rok 2016 jsou: 

1. spolupráce se SML při přípravě a realizaci akcí v rámci místní agendy 21 

2. osvěta v oblasti ochrany přírody a krajiny 
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Program Veřejná zeleň 

 

Vyhlášení programu k předkládání žádostí o dotaci 

 

Číslo a název dílčího fondu: 1 Ekofond 

Číslo a název programu: 1.2 Program Veřejná zeleň 

Účel podpory 

Program je vyhlašován za účelem podpory údržby, ochrany 

a tvorby veřejně přístupné zeleně ve městě, prioritně na 

pozemcích ve vlastnictví města. 

Důvody podpory stanoveného účelu 
Zapojení spolků, místních občanů a široké veřejnosti do 

plánování a realizace ploch veřejně přístupné zeleně. 

Správce programů dílčího fondu Odbor ekologie a veřejného prostoru 

Kontaktní osoby programu 
Bc. Leoš Vašina, tel.: 485 243 458, 

vasina.leos@magistrat.liberec.cz 

Odkaz na webové stránky dílčího 

fondu / programu 
www.liberec.cz/dotace 

Lhůta pro podání žádosti 4. 3. 2016, 8.00 hodin - 21. 3. 2016, 17.00 hodin 

Celkový finanční objem určený pro 

toto vyhlášení programu  
700.000 Kč 

 

Výše dotace a uznatelnost výdajů programu 

Minimální výše dotace (v Kč) 0 Kč 

Maximální výše dotace (v Kč) 150.000 Kč 

Maximální výše dotace (v % z celkových 

uznatelných výdajů projektu) 

projekty realizované na pozemcích veřejně přístupné 

zeleně ve vlastnictví SML, které je zhodnocují: 100 % 

projekty realizované na pozemcích veřejně přístupné 

zeleně, které nejsou ve vlastnictví SML: 80 % 

Minimální výše spolufinancování ze strany 

žadatele (v % z celkových uznatelných 

výdajů projektu) 

projekty realizované na pozemcích veřejně přístupné 

zeleně ve vlastnictví SML, které je zhodnocují: 0 % 

projekty realizované na pozemcích veřejně přístupné 

zeleně, které nejsou ve vlastnictví SML: 20 % 

Maximální počet žádostí, které žadatel může 

předložit v tomto vyhlášení programu 
1 

Uznatelné výdaje Viz Pravidla pro poskytování dotací z Ekofondu 

Neuznatelné výdaje Viz Pravidla pro poskytování dotací z Ekofondu 

 

Ostatní podmínky programu 

A. 
Okruh 

způsobilých 

žadatelů: 

Fyzické a právnické osoby s výjimkou akciových společností s akciemi na 

doručitele 

B. 
Omezení 

podpory: 

Projekty budou posouzeny z hlediska možného poskytnutí finančních prostředků 

dle Nařízení Evropské komise č. 1407/2013 o použití článků 107 a 108 Smlouvy 

na podporu de minimis. 

C. 
Forma 

podpory: 
Účelová neinvestiční dotace z Dotačního fondu SML 

D. 
Termín 

realizace 

aktivit: 

1. 1. 2016 – 31. 12. 2016 

E. 

Způsob 

a místo 

podání 

žádosti: 

Prostřednictvím portálového podání na webových stránkách SML, které bude 

ověřeno pomocí datové schránky, elektronicky zaručeného podpisu, nebo 

doručením vytištěné a žadatelem podepsané žádosti buď poštou na adresu nám. 

Dr. E. Beneše 1, 460 59 Liberec, nebo osobně na podatelnu MML. 

F. 
Povinné 

přílohy 

K žádosti žadatel připojí elektronické kopie dokladů o zřízení bankovního účtu, 

právní subjektivitě právnické osoby (doklad o registraci, výpis z obchodního 
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k žádosti: rejstříku, stanovy nebo statut) a jejím statutárním zástupci (aktuální zápis 

o jmenování, pověření, plná moc). U fyzické osoby kopie platného občanského 

průkazu nebo živnostenského listu a dokladu o zřízení bankovního účtu. 

V případě přidělení dotace bude pro účel přípravy smlouvy o poskytnutí dotace 

vyžádáno předložení originálů nebo úředně ověřených kopií těchto dokladů, bez 

nichž nelze smlouvu uzavřít. 

G. 

Kritéria pro 

hodnocení, 

bodová 

škála 

kritérií, 

případně 

váhy 

kritérií: 

Minimální počet bodů: -10, maximální počet bodů: 100 

1. Žadatel (0 až 10 bodů) 

o Žadatel se zkušenostmi a předpoklady pro dobrou realizaci projektu (6-10 b.). 

o Žadatel s předpoklady pro dobrou realizaci projektu (1-5 b.). 

o Problematický či zcela neznámý žadatel (0 b.). 

2. Prioritní oblasti pro daný rok (0 nebo 15 bodů) 

o Projekt je zaměřený na prioritní oblast pro daný rok (15 b.). 

o Prioritní oblasti, max. dvě až tři, vycházejí ze strategického nebo akčního 

plánu města. Stanovuje je správní rada EF na návrh příslušného náměstka. 

3. Přínos projektu (0 až 30 bodů) 

o Projekt je přínosný pro celé město či jeho významnou část. Cíle plně 

korespondují s účelem vyhlášeného programu. Projekt lze chápat jako příklad 

dobré praxe (21-30 b.). 

o Projekt by měl být přínosem, přes dílčí otázky či nejasnosti by měl mít na 

život ve městě pozitivní dopad. Cíle jsou v zásadě v souladu s účelem 

vyhlášeného programu (11-20 b.). 

o Součástí projektu jsou vedle přínosných aktivit také aktivity sporné, nejasné či 

jinak problematické. Výsledek a přínos projektu nelze přesně odhadnout. 

V souladu s účelem vyhlášeného programu je pouze částečně (1-10 b.). 

o Projekt nemá pro město žádný přínos, nebo má jen minimální. Cíle projektu 

nekorespondují s účelem vyhlášeného programu (0 b., projekt nebude dále 

hodnocen). 

4. Kvalita projektu (0 až 15 bodů) 

o Všechny fáze projektu jsou jasně a srozumitelně popsány. Jednotlivé aktivity 

korespondují se stanoveným záměrem a cíli. Projekt lze chápat jako příklad 

dobré praxe (12-15 b.). 

o Všechny fáze projektu jsou jasně a srozumitelně popsány. Jednotlivé aktivity 

částečně korespondují se stanoveným záměrem a cíli (8-11 b.). 

o Nejsou zcela jasně a srozumitelně popsány některé fáze projektu. Záměr a cíle 

jsou v zásadě v souladu se zvolenými aktivitami (4-7 b.). 

o Projekt je zmatečný, příp. není popsána některá z fází projektu. Záměr a cíle 

jsou definovány vágně a bez souladu s aktivitami (0-3 b.). 

5. Dopad projektu a jeho cílová skupina (0 až 15 bodů) 

o Projekt a jeho výsledky budou přínosné pro širokou libereckou veřejnost 

v delším časovém horizontu (12-15 b.). 

o Projekt a jeho výsledky budou přínosné pro významnou část liberecké 

veřejnosti v delším časovém horizontu (8-11 b.). 

o Přínos projektu je lokální, avšak s výrazně pozitivním ekologickým dopadem 

(4-7 b.). 

o Přínos projektu je omezený na výrazně malou oblast nebo má velmi malý 

ekologický přínos (0-3 b.). 

6. Rozpočet projektu (0, 5, 10 nebo 15 bodů) 

o Rozpočet je přehledný, odpovídá aktivitám a cílům projektu (15 b.). 

o Rozpočet je přehledný a jasný, některé položky jsou nadhodnocené (10 b.). 

o Rozpočet je nepřehledný, některé položky nadhodnocené či neodpovídají 

aktivitám (5 b.). 

o V rozpočtu chybí některé části, případně jsou v nesouladu s vyhlášeným 

programem. Položky značně neodpovídají zvoleným aktivitám (0 b.). 
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7. Využití dříve poskytnutých dotací od SML a dodržení smluvních 

ujednání (0, -5 nebo -10 bodů) 

o žadatel v průběhu posledních tří let zvlášť závažným způsobem porušil 

smluvní ujednání, např. nedodáním vyúčtování dotace (-10 b.) 

o žadatel v průběhu posledních tří let porušil smluvní ujednání, např. 

opožděným dodáním vyúčtování dotace (-5 b.) 

o žadatel v průběhu posledních tří let dodržel všechna smluvní ujednání, popř. 

jde o zcela nového žadatele (0 b.) 

H. 
Lhůty pro 

rozhodnutí 

o žádosti: 

Konzultace žádostí 
Bc. Leoš Vašina, tel.: 485 243 458, 

vasina.leos@magistrat.liberec.cz 

do 18. 3. 2016, 

14.00 hodin 

Příjem žádostí Viz bod E. 
do 21. 3. 2016, 

17.00 hodin 

Kontrola 

administrativního 

souladu žádostí 

Odbor ekologie a veřejného prostoru 3-4/2016 

Hodnocení a návrh 

na přidělení podpory 

Externí hodnotitelé a Správní rada 

Ekofondu 
4/2016 

Projednání návrhu Rada města 5/2016 

Schválení návrhu Zastupitelstvo města 5/2016 

I. 

Oznámení 

o schválení 

/neschválení 

podpory: 

Písemně do 15 dnů od zveřejnění usnesení ZM na úřední desce MML (6/2016) 

J. 
Právní 

forma: 
Smlouva o poskytnutí účelové dotace 

K. 

Doklady 

požadované 

k uzavření 

smlouvy: 

Viz bod F. 

L. 
Způsob 

financování: 

Dotace budou úspěšným žadatelům zaslány po uzavření smlouvy o poskytnutí 

dotace, ve které bude specifikován předmět smlouvy, trvání smlouvy a účelovost 

vynaložených prostředků. Dotace budou zaslány bezhotovostním bankovním 

převodem na účet žadatele uvedený v žádosti o poskytnutí dotace do 20 dnů od 

uzavření smlouvy o poskytnutí dotace. 

M. 
Podmínky 

vyúčtování: 
Dle smlouvy o poskytnutí účelové dotace 

N. Ostatní: 

Všechny projekty musí mít jako povinnou přílohu souhlas majitele pozemku, na 

němž bude projekt realizován. Projekty realizované na pozemcích SML musí být 

předjednány se SML a k žádosti o poskytnutí dotace musí být přiložena kopie 

souhlasu Odboru ekologie a veřejného prostoru se záměrem realizace projektu. 

Souhlas musí být z administrativních důvodů dojednán v době určené pro 

konzultace žádostí o poskytnutí dotace. 

Prostředky se poskytují na dva typy projektů: 

1. Na realizaci opatření, které je u plošně malých a jednoduchých opatření 

možné realizovat bez projednání s veřejností. U větších a složitějších projektů 

je nutné přiložit jako součást projektu i studii v dostatečné podrobnosti pro 

stanovení rozpočtu projektu spolu s popisem procesu zapojení veřejnosti do 

příprav konečné podoby plánu revitalizace konkrétní plochy. 
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2. Na kvalitní přípravu projektové dokumentace, včetně zapojení veřejnosti do 

plánování revitalizace dané lokality s tím, že tento podklad může být zařazen 

do plánu realizačních opatření Odboru ekologie a veřejného prostoru nebo se 

může ucházet o podporu z Ekofondu v dalším kole, viz bod 1. 

Prioritní oblastí pro rok 2016 je revitalizace ploch veřejně přístupné zeleně ve 

vlastnictví SML. 
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Program Odpady 

 

Vyhlášení programu k předkládání žádostí o dotaci 

 

Číslo a název dílčího fondu: 1 Ekofond 

Číslo a název programu: 1.3 Program Odpady 

Účel podpory 
Program je vyhlašován za účelem předcházení, třídění, 

využívání a zneškodnění odpadů. 

Důvody podpory stanoveného účelu Podpora spolků, místních iniciativ a občanů v oblasti odpadů. 

Správce programů dílčího fondu Odbor ekologie a veřejného prostoru 

Kontaktní osoby programu 
Bc. Leoš Vašina, tel.: 485 243 458, 

vasina.leos@magistrat.liberec.cz 

Odkaz na webové stránky dílčího 

fondu / programu 
www.liberec.cz/dotace 

Lhůta pro podání žádosti 4. 3. 2016, 8.00 hodin - 21. 3. 2016, 17.00 hodin 

Celkový finanční objem určený pro 

toto vyhlášení programu  
200.000 Kč 

 

Výše dotace a uznatelnost výdajů programu 

Minimální výše dotace (v Kč) 0 Kč 

Maximální výše dotace (v Kč) 50.000 Kč 

Maximální výše dotace (v % z celkových 

uznatelných výdajů projektu) 
80 % 

Minimální výše spolufinancování ze strany žadatele 

(v % z celkových uznatelných výdajů projektu) 
20 % 

Maximální počet žádostí, které žadatel může 

předložit v tomto vyhlášení programu 
1 

Uznatelné výdaje 
Viz Pravidla pro poskytování dotací 

z Ekofondu 

Neuznatelné výdaje 
Viz Pravidla pro poskytování dotací 

z Ekofondu 

 

Ostatní podmínky programu 

A. 
Okruh 

způsobilých 

žadatelů: 

Fyzické a právnické osoby s výjimkou akciových společností s akciemi na 

doručitele 

B. 
Omezení 

podpory: 

Projekty budou posouzeny z hlediska možného poskytnutí finančních prostředků 

dle Nařízení Evropské komise č. 1407/2013 o použití článků 107 a 108 Smlouvy 

na podporu de minimis. 

C. 
Forma 

podpory: 
Účelová neinvestiční dotace z Dotačního fondu SML 

D. 
Termín 

realizace 

aktivit: 

1. 1. 2016 – 31. 12. 2016 

E. 

Způsob 

a místo 

podání 

žádosti: 

Prostřednictvím portálového podání na webových stránkách SML, které bude 

ověřeno pomocí datové schránky, elektronicky zaručeného podpisu, nebo 

doručením vytištěné a žadatelem podepsané žádosti buď poštou na adresu nám. 

Dr. E. Beneše 1, 460 59 Liberec, nebo osobně na podatelnu MML. 

F. 
Povinné 

přílohy 

k žádosti: 

K žádosti žadatel připojí elektronické kopie dokladů o zřízení bankovního účtu, 

právní subjektivitě právnické osoby (doklad o registraci, výpis z obchodního 

rejstříku, stanovy nebo statut) a jejím statutárním zástupci (aktuální zápis 

o jmenování, pověření, plná moc). U fyzické osoby kopie platného občanského 

průkazu nebo živnostenského listu a dokladu o zřízení bankovního účtu. 

V případě přidělení dotace bude pro účel přípravy smlouvy o poskytnutí dotace 
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vyžádáno předložení originálů nebo úředně ověřených kopií těchto dokladů, bez 

nichž nelze smlouvu uzavřít. 

G. 

Kritéria pro 

hodnocení, 

bodová 

škála 

kritérií, 

případně 

váhy 

kritérií: 

Minimální počet bodů: -10, maximální počet bodů: 100 

1. Žadatel (0 až 10 bodů) 

o Žadatel se zkušenostmi a předpoklady pro dobrou realizaci projektu (6-10 b.). 

o Žadatel s předpoklady pro dobrou realizaci projektu (1-5 b.). 

o Problematický či zcela neznámý žadatel (0 b.). 

2. Prioritní oblasti pro daný rok (0 nebo 15 bodů) 

o Projekt je zaměřený na prioritní oblast pro daný rok (15 b.). 

o Prioritní oblasti, max. dvě až tři, vycházejí ze strategického nebo akčního 

plánu města. Stanovuje je správní rada EF na návrh příslušného náměstka. 

3. Přínos projektu (0 až 30 bodů) 

o Projekt je přínosný pro celé město či jeho významnou část. Cíle plně 

korespondují s účelem vyhlášeného programu. Projekt lze chápat jako příklad 

dobré praxe (21-30 b.). 

o Projekt by měl být přínosem, přes dílčí otázky či nejasnosti by měl mít na 

život ve městě pozitivní dopad. Cíle jsou v zásadě v souladu s účelem 

vyhlášeného programu (11-20 b.). 

o Součástí projektu jsou vedle přínosných aktivit také aktivity sporné, nejasné či 

jinak problematické. Výsledek a přínos projektu nelze přesně odhadnout. 

V souladu s účelem vyhlášeného programu je pouze částečně (1-10 b.). 

o Projekt nemá pro město žádný přínos, nebo má jen minimální. Cíle projektu 

nekorespondují s účelem vyhlášeného programu (0 b., projekt nebude dále 

hodnocen). 

4. Kvalita projektu (0 až 15 bodů) 

o Všechny fáze projektu jsou jasně a srozumitelně popsány. Jednotlivé aktivity 

korespondují se stanoveným záměrem a cíli. Projekt lze chápat jako příklad 

dobré praxe (12-15 b.). 

o Všechny fáze projektu jsou jasně a srozumitelně popsány. Jednotlivé aktivity 

částečně korespondují se stanoveným záměrem a cíli (8-11 b.). 

o Nejsou zcela jasně a srozumitelně popsány některé fáze projektu. Záměr a cíle 

jsou v zásadě v souladu se zvolenými aktivitami (4-7 b.). 

o Projekt je zmatečný, příp. není popsána některá z fází projektu. Záměr a cíle 

jsou definovány vágně a bez souladu s aktivitami (0-3 b.). 

5. Dopad projektu a jeho cílová skupina (0 až 15 bodů) 

o Projekt a jeho výsledky budou přínosné pro širokou libereckou veřejnost 

v delším časovém horizontu (12-15 b.). 

o Projekt a jeho výsledky budou přínosné pro významnou část liberecké 

veřejnosti v delším časovém horizontu (8-11 b.). 

o Přínos projektu je lokální, avšak s výrazně pozitivním ekologickým dopadem 

(4-7 b.). 

o Přínos projektu je omezený na výrazně malou oblast nebo má velmi malý 

ekologický přínos (0-3 b.). 

6. Rozpočet projektu (0, 5, 10 nebo 15 bodů) 

o Rozpočet je přehledný, odpovídá aktivitám a cílům projektu (15 b.). 

o Rozpočet je přehledný a jasný, některé položky jsou nadhodnocené (10 b.). 

o Rozpočet je nepřehledný, některé položky nadhodnocené či neodpovídají 

aktivitám (5 b.). 

o V rozpočtu chybí některé části, případně jsou v nesouladu s vyhlášeným 

programem. Položky značně neodpovídají zvoleným aktivitám (0 b.). 

7. Využití dříve poskytnutých dotací od SML a dodržení smluvních 

ujednání (0, -5 nebo -10 bodů) 

o žadatel v průběhu posledních tří let zvlášť závažným způsobem porušil 

smluvní ujednání, např. nedodáním vyúčtování dotace (-10 b.) 

o žadatel v průběhu posledních tří let porušil smluvní ujednání, např. 
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opožděným dodáním vyúčtování dotace (-5 b.) 

o žadatel v průběhu posledních tří let dodržel všechna smluvní ujednání, popř. 

jde o zcela nového žadatele (0 b.) 

H. 
Lhůty pro 

rozhodnutí 

o žádosti: 

Konzultace žádostí 
Bc. Leoš Vašina, tel.: 485 243 458, 

vasina.leos@magistrat.liberec.cz 

do 18. 3. 2016, 

14.00 hodin 

Příjem žádostí Viz bod E. 
do 21. 3. 2016, 

17.00 hodin 

Kontrola 

administrativního 

souladu žádostí 

Odbor ekologie a veřejného prostoru 3-4/2016 

Hodnocení a návrh 

na přidělení podpory 

Externí hodnotitelé a Správní rada 

Ekofondu 
4/2016 

Projednání návrhu Rada města 5/2016 

Schválení návrhu Zastupitelstvo města 5/2016 

I. 

Oznámení 

o schválení 

/neschválení 

podpory: 

Písemně do 15 dnů od zveřejnění usnesení ZM na úřední desce MML (6/2016) 

J. 
Právní 

forma: 
Smlouva o poskytnutí účelové dotace 

K. 

Doklady 

požadované 

k uzavření 

smlouvy: 

Viz bod F. 

L. 
Způsob 

financování: 

Dotace budou úspěšným žadatelům zaslány po uzavření smlouvy o poskytnutí 

dotace, ve které bude specifikován předmět smlouvy, trvání smlouvy a účelovost 

vynaložených prostředků. Dotace budou zaslány bezhotovostním bankovním 

převodem na účet žadatele uvedený v žádosti o poskytnutí dotace do 20 dnů od 

uzavření smlouvy o poskytnutí dotace. 

M. 
Podmínky 

vyúčtování: 
Dle smlouvy o poskytnutí účelové dotace 

N. Ostatní: 

Prioritními oblastmi pro rok 2016 jsou: 

1. zlepšení informovanosti občanů SML o systému recyklace odpadů ve SML 

2. rozvoj systému recyklace odpadů ve SML – projekty, studie, neinvestiční 

3. komunitní kompostování 

 

Příloha usnesení č. 57/2016



  Příloha 2 

 

Fond rozvojové spolupráce 

 

Vyhlášení programů k předkládání žádostí o dotaci 

 

Fond rozvojové spolupráce 

IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE DÍLČÍHO FONDU 

Číslo a název dílčího 

fondu 
2 Fond rozvojové spolupráce 

Správce programů dílčího 

fondu 
Odbor strategického rozvoje a dotací 

Počet programů v rámci 

dílčího fondu 
3 

 PŘEDMĚT DÍLČÍHO FONDU 

Fond rozvojové spolupráce je zaměřen na podporu projektů, přispívajících k rozvoji města Liberce, 

a to formou spolupráce s partnerskými městy, formou podpory místních iniciativ, a to jak těch, které 

usilují o zlepšení místa, kde žijí, tak těch, jejichž cílem je zapojit se do rozvojové pomoci v jiných 

zemích. Klíčovými slovy podpořených projektů by měla být slova rozvoj a spolupráce. 

PROGRAMY V RÁMCI DÍLČÍHO FONDU 

Číslo a název programu Účel programu 

2.1 Program Partnerská 

spolupráce 

Program je zaměřen na podporu spolupráce mezi jednotlivci, skupinami 

i organizacemi z Liberce a partnerských měst. Příspěvky jsou určeny na 

přípravu a realizaci vzájemných setkávání, jejichž výsledkem by měl být 

rozvoj spolupráce a přínos pro řešení vybraných problémů města. 

2.2 Program Zahraniční 

pomoc 

Program je určen na podporu konkrétních dlouhodobých projektů 

v rámci rozvojové pomoci a je výrazem odpovědnosti města jako 

součásti bohatší a úspěšnější části světa. 

2.3 Program Podpora 

místních komunit 

Program je zaměřen na podporu činnosti místních iniciativ a osadních 

výborů, za účelem rozvoje jednotlivých čtvrtí a jejich částí. Financovat 

z něj lze přípravu vybraných investičních akcí a žádostí o dotace na 

zlepšení kvality života v jednotlivých čtvrtích. 
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Program Partnerská spolupráce 

 

Vyhlášení programu k předkládání žádostí o dotaci 

 

Číslo a název dílčího fondu: 2 Fond rozvojové spolupráce 

Číslo a název programu: 2.1 Program Partnerská spolupráce 

Účel podpory 

Program je zaměřen na podporu spolupráce mezi jednotlivci, 

skupinami i organizacemi z Liberce a partnerských měst. 

Příspěvky jsou určeny na přípravu a realizaci vzájemných 

setkávání, jejichž výsledkem by měl být rozvoj spolupráce 

a přínos pro řešení vybraných problémů města. 

Důvody podpory stanoveného 

účelu 

Smyslem programu je podpořit větší spolupráci mezi Libercem a 

jeho partnerskými městy, zejména, ale nikoliv pouze, s Zittau, 

Augsburgem a Amersfoortem, a to cíleně zaměřenými projekty, 

které budou mít praktický přínos pro rozvoj Liberce. 

Správce programů dílčího fondu Odbor strategického rozvoje a dotací 

Kontaktní osoby programu 
Eva Troszoková, tel.: 485 243 372, 

troszokova.eva@magistrat.liberec.cz 

Odkaz na webové stránky dílčího 

fondu / programu 
www.liberec.cz/dotace 

Lhůta pro podání žádosti 4. 3. 2016, 8.00 hodin - 21. 3. 2016, 17.00 hodin 

Celkový finanční objem určený 

pro toto vyhlášení programu  
300.000 Kč 

 

Výše dotace a uznatelnost výdajů programu 

Minimální výše dotace (v Kč) 10.000 Kč 

Maximální výše dotace (v Kč) 100.000 Kč  

Maximální výše dotace (v % z celkových 

uznatelných výdajů projektu) 
50 % 

Minimální výše spolufinancování ze strany žadatele 

(v % z celkových uznatelných výdajů projektu) 
50 % 

Maximální počet žádostí, které žadatel může 

předložit v tomto vyhlášení programu 
1 

Uznatelné výdaje Viz Pravidla pro poskytování dotací z Fondu 

rozvojové spolupráce 

Neuznatelné výdaje Viz Pravidla pro poskytování dotací z Fondu 

rozvojové spolupráce 

 

Ostatní podmínky programu 

A. 
Okruh 

způsobilých 

žadatelů: 

Fyzické a právnické osoby s výjimkou akciových společností s akciemi na 

doručitele 

B. 
Omezení 

podpory: 

Projekty budou posouzeny z hlediska možného poskytnutí finančních prostředků 

dle Nařízení Evropské komise č. 1407/2013 o použití článků 107 a 108 Smlouvy 

na podporu de minimis. 

C. 
Forma 

podpory: 
Účelová neinvestiční dotace z Dotačního fondu SML 

D. 
Termín 

realizace 

aktivit: 

1. 1. 2016 – 31. 12. 2016 

E. 

Způsob 

a místo 

podání 

žádosti: 

Prostřednictvím portálového podání na webových stránkách SML, které bude 

ověřeno pomocí datové schránky, elektronicky zaručeného podpisu, nebo 

doručením vytištěné a žadatelem podepsané žádosti buď poštou na adresu nám. 

Dr. E. Beneše 1, 460 59 Liberec, nebo osobně na podatelnu MML. 
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F. 
Povinné 

přílohy 

k žádosti: 

K žádosti žadatel připojí elektronické kopie dokladů o zřízení bankovního účtu, 

právní subjektivitě právnické osoby (doklad o registraci, výpis z obchodního 

rejstříku, stanovy nebo statut) a jejím statutárním zástupci (aktuální zápis 

o jmenování, pověření, plná moc). U fyzické osoby kopie platného občanského 

průkazu nebo živnostenského listu a dokladu o zřízení bankovního účtu. 

V případě přidělení dotace bude pro účel přípravy smlouvy o poskytnutí dotace 

vyžádáno předložení originálů nebo úředně ověřených kopií těchto dokladů, bez 

nichž nelze smlouvu uzavřít. 

G. 

Kritéria pro 

hodnocení, 

bodová 

škála 

kritérií, 

případně 

váhy 

kritérií: 

Minimální počet bodů: -10, maximální počet bodů: 100 

1. Žadatel (0 – 10 bodů) 

o Žadatel se zkušenostmi a předpoklady pro dobrou realizaci projektu (6-10 b.). 

o Žadatel s předpoklady pro dobrou realizaci projektu (1-5 b.). 

o Problematický či zcela neznámý žadatel (0 b.). 

2. Prioritní oblasti pro daný rok (0 – 15 bodů) 

o Projekt je zaměřený na prioritní oblast pro daný rok (15 b.). 

o Prioritní oblasti, max. dvě až tři, vycházejí ze strategického nebo akčního 

plánu města. Stanovuje je Správní rada FRS na návrh příslušného náměstka. 

3. Přínos projektu (0 – 30 bodů) 

o Projekt je přínosný pro celé město či jeho významnou část. Cíle plně 

korespondují s účelem vyhlášeného programu. Projekt lze chápat jako příklad 

dobré praxe (21-30 b.). 

o Projekt by měl být přínosem, přes dílčí otázky či nejasnosti by měl mít na 

život ve městě pozitivní dopad. Cíle jsou v zásadě v souladu s účelem 

vyhlášeného programu (11-20 b.). 

o Součástí projektu jsou vedle přínosných aktivit také aktivity sporné, nejasné či 

jinak problematické. Výsledek a přínos projektu nelze přesně odhadnout. 

V souladu s účelem vyhlášeného programu je pouze částečně (1-10 b.). 

o Projekt nemá pro město žádný přínos, nebo má jen minimální. Cíle projektu 

nekorespondují s účelem vyhlášeného programu (0 b., projekt nebude dále 

hodnocen). 

4. Kvalita projektu (0 – 15 bodů) 

o Všechny fáze projektu jsou jasně a srozumitelně popsány. Jednotlivé aktivity 

korespondují se stanoveným záměrem a cíli. Projekt lze chápat jako příklad 

dobré praxe (12-15 b.). 

o Všechny fáze projektu jsou jasně a srozumitelně popsány. Jednotlivé aktivity 

částečně korespondují se stanoveným záměrem a cíli (8-11 b.). 

o Nejsou zcela jasně a srozumitelně popsány některé fáze projektu. Záměr a cíle 

jsou v zásadě v souladu se zvolenými aktivitami (4-7 b.). 

o Projekt je zmatečný, příp. není popsána některá z fází projektu. Záměr a cíle 

jsou definovány vágně a bez souladu s aktivitami (0-3 b.). 

5. Dopad projektu a jeho cílová skupina (0 – 15 bodů) 

o Projekt a jeho výsledky mají významný přínos pro jasně definovanou potřebu 

či prioritu města v delším časovém horizontu (11-15 b.). 

o Projekt a jeho výsledky mají přínos pro město v delším časovém horizontu (6-

10 b.). 

o Projekt a jeho výsledky mají dílčí nebo malý přínos pro město (0-5 b.). 

6. Rozpočet projektu (0 – 15 bodů) 

o Rozpočet je přehledný, odpovídá aktivitám a cílům projektu (15 b.). 

o Rozpočet je přehledný a jasný, některé položky jsou nadhodnocené (10 b.). 

o Rozpočet je nepřehledný, některé položky nadhodnocené či neodpovídají 

aktivitám (5 b.). 

o V rozpočtu chybí některé části, případně jsou v nesouladu s vyhlášeným 

programem. Položky značně neodpovídají zvoleným aktivitám (0 b.). 

7. Využití dříve poskytnutých dotací od SML a dodržení smluvních 

ujednání (-10 – 0 bodů) 
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o žadatel v průběhu posledních tří let zvlášť závažným způsobem porušil 

smluvní ujednání, např. nedodáním vyúčtování dotace (-10 bodů) 

o žadatel v průběhu posledních tří let porušil smluvní ujednání, např. 

opožděným dodáním vyúčtování dotace (-5 bodů) 

o žadatel v průběhu posledních tří let dodržel všechna smluvní ujednání, popř. 

jde o zcela nového žadatele (0 bodů) 

H. 
Lhůty pro 

rozhodnutí 

o žádosti: 

Konzultace žádostí 
Eva Troszoková, tel.: 485 243 372, 

troszokova.eva@magistrat.liberec.cz 

do 18. 3. 2016, 

14.00 hodin 

Příjem žádostí Viz bod E. 
do 21. 3. 2016, 

17.00 hodin 

Kontrola 

administrativního 

souladu žádostí 

Odbor strategického rozvoje a dotací 3-4/2016 

Hodnocení a návrh 

na přidělení podpory 

Externí hodnotitelé a Správní rada 

Fondu rozvojové spolupráce 
4/2016 

Projednání návrhu Rada města 5/2016 

Schválení návrhu Zastupitelstvo města 5/2016 

I. 

Oznámení 

o schválení 

/neschválení 

podpory: 

Písemně do 15 dnů od zveřejnění usnesení ZM na úřední desce MML (6/2016) 

J. 
Právní 

forma: 
Smlouva o poskytnutí účelové dotace 

K. 

Doklady 

požadované 

k uzavření 

smlouvy: 

Viz bod F. 

L. 
Způsob 

financování: 

Dotace budou úspěšným žadatelům zaslány po uzavření smlouvy o poskytnutí 

dotace, ve které bude specifikován předmět smlouvy, trvání smlouvy a účelovost 

vynaložených prostředků. Dotace budou zaslány bezhotovostním bankovním 

převodem na účet žadatele uvedený v žádosti o poskytnutí dotace do 20 dnů od 

uzavření smlouvy o poskytnutí dotace. 

M. 
Podmínky 

vyúčtování: 
Dle smlouvy o poskytnutí účelové dotace 

N. Ostatní: 

Pro rok 2016 je prioritou podpora přípravy společných projektů, které mohou 

žádat o podporu z evropských fondů, a dále společných projektů v oblastech 

územního plánování a místní agendy 21. 
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Program Zahraniční pomoc 
 

Vyhlášení programu k předkládání žádostí o dotaci 
 

Číslo a název dílčího fondu: 2 Fond rozvojové spolupráce 

Číslo a název programu: 2.2 Program Zahraniční pomoc 

Účel podpory 

Program je určen na podporu konkrétních dlouhodobých 

projektů v rámci rozvojové pomoci a je výrazem odpovědnosti 

města jako součásti bohatší a úspěšnější části světa. 

Důvody podpory stanoveného účelu 

Přesto, že má město Liberec mnoho svých problémů, patří mezi 

města z úspěšnější a bohatší části světa. Cílem tohoto programu 

je podpořit aktivity libereckých občanů a organizací, kteří se 

rozhodnou pomáhat při řešení problémů v jiných zemích. 

Program je určen pro podporu konkrétních, tzv. rozvojových 

projektů, s dopadem v delším časovém horizontu, nikoliv pro 

podporu jednorázové humanitární pomoci. 

Správce programů dílčího fondu Odbor strategického rozvoje a dotací 

Kontaktní osoby programu 
Eva Troszoková, tel.: 485 243 372, 

troszokova.eva@magistrat.liberec.cz 

Odkaz na webové stránky dílčího 

fondu / programu 
www.liberec.cz/dotace 

Lhůta pro podání žádosti 4. 3. 2016, 8.00 hodin - 21. 3. 2016, 17.00 hodin 

Celkový finanční objem určený pro 

toto vyhlášení programu  
200.000 Kč 

 

Výše dotace a uznatelnost výdajů programu 

Minimální výše dotace (v Kč) 50.000 Kč 

Maximální výše dotace (v Kč) 100.000 Kč  

Maximální výše dotace (v % z celkových uznatelných 

výdajů projektu) 
50 % 

Minimální výše spolufinancování ze strany žadatele 

(v % z celkových uznatelných výdajů projektu) 
50 % 

Maximální počet žádostí, které žadatel může předložit 

v tomto vyhlášení programu 
1 

Uznatelné výdaje 
Viz Pravidla pro poskytování dotací z Fondu 

rozvojové spolupráce 

Neuznatelné výdaje 
Viz Pravidla pro poskytování dotací z Fondu 

rozvojové spolupráce 
 

Ostatní podmínky programu 

A. 
Okruh 

způsobilých 

žadatelů: 

Fyzické a právnické osoby s výjimkou akciových společností s akciemi na 

doručitele 

B. 
Omezení 

podpory: 

Projekty budou posouzeny z hlediska možného poskytnutí finančních prostředků 

dle Nařízení Evropské komise č. 1407/2013 o použití článků 107 a 108 Smlouvy 

na podporu de minimis. 

C. 
Forma 

podpory: 
Účelová neinvestiční dotace z Dotačního fondu SML 

D. 
Termín 

realizace 

aktivit: 

1. 1. 2016 – 31. 12. 2016 

E. 

Způsob 

a místo 

podání 

žádosti: 

Prostřednictvím portálového podání na webových stránkách SML, které bude 

ověřeno pomocí datové schránky, elektronicky zaručeného podpisu, nebo 

doručením vytištěné a žadatelem podepsané žádosti buď poštou na adresu nám. 

Dr. E. Beneše 1, 460 59 Liberec, nebo osobně na podatelnu MML. 
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F. 
Povinné 

přílohy 

k žádosti: 

K žádosti žadatel připojí elektronické kopie dokladů o zřízení bankovního účtu, 

právní subjektivitě právnické osoby (doklad o registraci, výpis z obchodního 

rejstříku, stanovy nebo statut) a jejím statutárním zástupci (aktuální zápis 

o jmenování, pověření, plná moc). U fyzické osoby kopie platného občanského 

průkazu nebo živnostenského listu a dokladu o zřízení bankovního účtu. 

V případě přidělení dotace bude pro účel přípravy smlouvy o poskytnutí dotace 

vyžádáno předložení originálů nebo úředně ověřených kopií těchto dokladů, bez 

nichž nelze smlouvu uzavřít. 

G. 

Kritéria pro 

hodnocení, 

bodová 

škála 

kritérií, 

případně 

váhy 

kritérií: 

Minimální počet bodů: -10, maximální počet bodů: 100 

1. Žadatel (0 – 10 bodů) 

o Žadatel se zkušenostmi a předpoklady pro dobrou realizaci projektu (6-10 b.). 

o Žadatel s předpoklady pro dobrou realizaci projektu (1-5 b.). 

o Problematický či zcela neznámý žadatel (0 b.). 

2. Prioritní oblasti pro daný rok (0 – 15 bodů) 

o Projekt je zaměřený na prioritní oblast pro daný rok (15 b.). 

o Prioritní oblasti, max. dvě až tři, vycházejí ze strategického nebo akčního 

plánu města. Stanovuje je Správní rada FRS na návrh příslušného náměstka. 

3. Přínos projektu (0 – 30 bodů) 

o Projekt je přínosný pro celé město či jeho významnou část. Cíle plně 

korespondují s účelem vyhlášeného programu. Projekt lze chápat jako příklad 

dobré praxe (21-30 b.). 

o Projekt by měl být přínosem, přes dílčí otázky či nejasnosti by měl mít na 

život ve městě pozitivní dopad. Cíle jsou v zásadě v souladu s účelem 

vyhlášeného programu (11-20 b.). 

o Součástí projektu jsou vedle přínosných aktivit také aktivity sporné, nejasné či 

jinak problematické. Výsledek a přínos projektu nelze přesně odhadnout. 

V souladu s účelem vyhlášeného programu je pouze částečně (1-10 b.). 

o Projekt nemá pro město žádný přínos, nebo má jen minimální. Cíle projektu 

nekorespondují s účelem vyhlášeného programu (0 b., projekt nebude dále 

hodnocen). 

4. Kvalita projektu (0 – 15 bodů) 

o Všechny fáze projektu jsou jasně a srozumitelně popsány. Jednotlivé aktivity 

korespondují se stanoveným záměrem a cíli. Projekt lze chápat jako příklad 

dobré praxe (12-15 b.). 

o Všechny fáze projektu jsou jasně a srozumitelně popsány. Jednotlivé aktivity 

částečně korespondují se stanoveným záměrem a cíli (8-11 b.). 

o Nejsou zcela jasně a srozumitelně popsány některé fáze projektu. Záměr a cíle 

jsou v zásadě v souladu se zvolenými aktivitami (4-7 b.). 

o Projekt je zmatečný, příp. není popsána některá z fází projektu. Záměr a cíle 

jsou definovány vágně a bez souladu s aktivitami (0-3 b.). 

5. Dopad projektu a jeho cílová skupina (0 – 15 bodů) 

o Projekt a jeho výsledky mají významný přínos pro jasně definovanou potřebu 

či prioritu v dané lokalitě v delším časovém horizontu (11-15 b.). 

o Projekt a jeho výsledky mají přínos pro danou lokalitu v delším časovém 

horizontu (6-10 b.). 

o Projekt a jeho výsledky mají dílčí nebo malý přínos pro danou lokalitu (0-5 

b.). 

6. Rozpočet projektu (0 – 15 bodů) 

o Rozpočet je přehledný, odpovídá aktivitám a cílům projektu (15 b.). 

o Rozpočet je přehledný a jasný, některé položky jsou nadhodnocené (10 b.). 

o Rozpočet je nepřehledný, některé položky nadhodnocené či neodpovídají 

aktivitám (5 b.). 

o V rozpočtu chybí některé části, případně jsou v nesouladu s vyhlášeným 

programem. Položky značně neodpovídají zvoleným aktivitám (0 b.). 

 

Příloha usnesení č. 57/2016



  Příloha 2 

 

7. Využití dříve poskytnutých dotací od SML a dodržení smluvních 

ujednání (-10 – 0 bodů) 

o žadatel v průběhu posledních tří let zvlášť závažným způsobem porušil 

smluvní ujednání, např. nedodáním vyúčtování dotace (-10 bodů) 

o žadatel v průběhu posledních tří let porušil smluvní ujednání, např. 

opožděným dodáním vyúčtování dotace (-5 bodů) 

o žadatel v průběhu posledních tří let dodržel všechna smluvní ujednání, popř. 

jde o zcela nového žadatele (0 bodů) 

H. 
Lhůty pro 

rozhodnutí 

o žádosti: 

Konzultace žádostí 
Eva Troszoková, tel.: 485 243 372, 

troszokova.eva@magistrat.liberec.cz 

do 18. 3. 2016, 

14.00 hodin 

Příjem žádostí Viz bod E. 
do 21. 3. 2016, 

17.00 hodin 

Kontrola 

administrativního 

souladu žádostí 

Odbor strategického rozvoje a dotací 3-4/2016 

Hodnocení a návrh 

na přidělení podpory 

Externí hodnotitelé a Správní rada 

Fondu rozvojové spolupráce 
4/2016 

Projednání návrhu Rada města 5/2016 

Schválení návrhu Zastupitelstvo města 5/2016 

I. 

Oznámení 

o schválení 

/neschválení 

podpory: 

Písemně do 15 dnů od zveřejnění usnesení ZM na úřední desce MML (6/2016) 

J. 
Právní 

forma: 
Smlouva o poskytnutí účelové dotace 

K. 

Doklady 

požadované 

k uzavření 

smlouvy: 

Viz bod F. 

L. 
Způsob 

financování: 

Dotace budou úspěšným žadatelům zaslány po uzavření smlouvy o poskytnutí 

dotace, ve které bude specifikován předmět smlouvy, trvání smlouvy a účelovost 

vynaložených prostředků. Dotace budou zaslány bezhotovostním bankovním 

převodem na účet žadatele uvedený v žádosti o poskytnutí dotace do 20 dnů od 

uzavření smlouvy o poskytnutí dotace. 

M. 
Podmínky 

vyúčtování: 
Dle smlouvy o poskytnutí účelové dotace 

N. Ostatní: Pro rok 2016 nejsou prioritní oblasti stanoveny. 
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Program Podpora místních komunit 

 

Vyhlášení programu k předkládání žádostí o dotaci 

 

Číslo a název dílčího fondu: 2 Fond rozvojové spolupráce 

Číslo a název programu: 2.3 Program Podpora místních komunit 

Účel podpory 

Program je zaměřen na podporu činnosti místních iniciativ 

a osadních výborů, za účelem rozvoje jednotlivých čtvrtí a jejich 

částí. Financovat z něj lze přípravu a realizaci vybraných 

investičních akcí a žádostí o dotace na zlepšení kvality života 

v jednotlivých čtvrtích. 

Důvody podpory stanoveného účelu 

Hlavním důvodem pro realizaci tohoto programu je podpora 

činnosti místních iniciativ a osadních výborů a jejich větší 

zapojení do rozvoje jednotlivých částí města. 

Správce programů dílčího fondu Odbor strategického rozvoje a dotací 

Kontaktní osoby programu 
Eva Troszoková, tel.: 485 243 372, 

troszokova.eva@magistrat.liberec.cz 

Odkaz na webové stránky dílčího 

fondu / programu 
www.liberec.cz/dotace 

Lhůta pro podání žádosti 4. 3. 2016, 8.00 hodin - 21. 3. 2016, 17.00 hodin 

Celkový finanční objem určený pro 

toto vyhlášení programu  
300.000 Kč 

 

Výše dotace a uznatelnost výdajů programu 

Minimální výše dotace (v Kč) 10.000 Kč 

Maximální výše dotace (v Kč) 50.000 Kč 

Maximální výše dotace (v % z celkových 

uznatelných výdajů projektu) 
80 % 

Minimální výše spolufinancování ze strany žadatele 

(v % z celkových uznatelných výdajů projektu) 
20 % 

Maximální počet žádostí, které žadatel může 

předložit v tomto vyhlášení programu 
2 

Uznatelné výdaje 
Viz Pravidla pro poskytování dotací z Fondu 

rozvojové spolupráce 

Neuznatelné výdaje 
Viz Pravidla pro poskytování dotací z Fondu 

rozvojové spolupráce 

 

 

Ostatní podmínky programu 

A. 
Okruh 

způsobilých 

žadatelů: 

Fyzické a právnické osoby s výjimkou akciových společností s akciemi na 

doručitele 

B. 
Omezení 

podpory: 

Projekty budou posouzeny z hlediska možného poskytnutí finančních prostředků 

dle Nařízení Evropské komise č. 1407/2013 o použití článků 107 a 108 Smlouvy 

na podporu de minimis. 

C. 
Forma 

podpory: 
Účelová neinvestiční dotace z Dotačního fondu SML 

D. 
Termín 

realizace 

aktivit: 

1. 1. 2016 – 31. 12. 2016 

E. 

Způsob 

a místo 

podání 

žádosti: 

Prostřednictvím portálového podání na webových stránkách SML, které bude 

ověřeno pomocí datové schránky, elektronicky zaručeného podpisu, nebo 

doručením vytištěné a žadatelem podepsané žádosti buď poštou na adresu nám. 

Dr. E. Beneše 1, 460 59 Liberec, nebo osobně na podatelnu MML. 
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F. 
Povinné 

přílohy 

k žádosti: 

K žádosti žadatel připojí elektronické kopie dokladů o zřízení bankovního účtu, 

právní subjektivitě právnické osoby (doklad o registraci, výpis z obchodního 

rejstříku, stanovy nebo statut) a jejím statutárním zástupci (aktuální zápis 

o jmenování, pověření, plná moc). U fyzické osoby kopie platného občanského 

průkazu nebo živnostenského listu a dokladu o zřízení bankovního účtu. 

V případě přidělení dotace bude pro účel přípravy smlouvy o poskytnutí dotace 

vyžádáno předložení originálů nebo úředně ověřených kopií těchto dokladů, bez 

nichž nelze smlouvu uzavřít. 

G. 

Kritéria pro 

hodnocení, 

bodová 

škála 

kritérií, 

případně 

váhy 

kritérií: 

Minimální počet bodů: -10, maximální počet bodů: 100 

1. Žadatel (0 – 10 bodů) 

o Žadatel se zkušenostmi a předpoklady pro dobrou realizaci projektu (6-10 b.). 

o Žadatel s předpoklady pro dobrou realizaci projektu (1-5 b.). 

o Problematický či zcela neznámý žadatel (0 b.). 

2. Prioritní oblasti pro daný rok (0 – 15 bodů) 

o Projekt je zaměřený na prioritní oblast pro daný rok (15 b.). 

o Prioritní oblasti, max. dvě až tři, vycházejí ze strategického nebo akčního 

plánu města. Stanovuje je Správní rada FRS na návrh příslušného náměstka. 

3. Přínos projektu (0 – 30 bodů) 

o Projekt je přínosný pro celé město či jeho významnou část. Cíle plně 

korespondují s účelem vyhlášeného programu. Projekt lze chápat jako příklad 

dobré praxe (21-30 b.). 

o Projekt by měl být přínosem, přes dílčí otázky či nejasnosti by měl mít na 

život ve městě pozitivní dopad. Cíle jsou v zásadě v souladu s účelem 

vyhlášeného programu (11-20 b.). 

o Součástí projektu jsou vedle přínosných aktivit také aktivity sporné, nejasné či 

jinak problematické. Výsledek a přínos projektu nelze přesně odhadnout. 

V souladu s účelem vyhlášeného programu je pouze částečně (1-10 b.). 

o Projekt nemá pro město žádný přínos, nebo má jen minimální. Cíle projektu 

nekorespondují s účelem vyhlášeného programu (0 b., projekt nebude dále 

hodnocen). 

4. Kvalita projektu (0 – 15 bodů) 

o Všechny fáze projektu jsou jasně a srozumitelně popsány. Jednotlivé aktivity 

korespondují se stanoveným záměrem a cíli. Projekt lze chápat jako příklad 

dobré praxe (12-15 b.). 

o Všechny fáze projektu jsou jasně a srozumitelně popsány. Jednotlivé aktivity 

částečně korespondují se stanoveným záměrem a cíli (8-11 b.). 

o Nejsou zcela jasně a srozumitelně popsány některé fáze projektu. Záměr a cíle 

jsou v zásadě v souladu se zvolenými aktivitami (4-7 b.). 

o Projekt je zmatečný, příp. není popsána některá z fází projektu. Záměr a cíle 

jsou definovány vágně a bez souladu s aktivitami (0-3 b.). 

5. Dopad projektu a jeho cílová skupina (0 – 15 bodů) – programy Podpora 

místních komunit a Zahraniční pomoc 

o Projekt a jeho výsledky mají významný přínos pro jasně definovanou potřebu 

či prioritu v dané lokalitě v delším časovém horizontu (11-15 b.). 

o Projekt a jeho výsledky mají přínos pro danou lokalitu v delším časovém 

horizontu (6-10 b.). 

o Projekt a jeho výsledky mají dílčí nebo malý přínos pro danou lokalitu (0-5 

b.). 

6. Rozpočet projektu (0 – 15 bodů) 

o Rozpočet je přehledný, odpovídá aktivitám a cílům projektu (15 b.). 

o Rozpočet je přehledný a jasný, některé položky jsou nadhodnocené (10 b.). 

o Rozpočet je nepřehledný, některé položky nadhodnocené či neodpovídají 

aktivitám (5 b.). 

o V rozpočtu chybí některé části, případně jsou v nesouladu s vyhlášeným 

programem. Položky značně neodpovídají zvoleným aktivitám (0 b.). 
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7. Využití dříve poskytnutých dotací od SML a dodržení smluvních 

ujednání (-10 – 0 bodů) 

o žadatel v průběhu posledních tří let zvlášť závažným způsobem porušil 

smluvní ujednání, např. nedodáním vyúčtování dotace (-10 bodů) 

o žadatel v průběhu posledních tří let porušil smluvní ujednání, např. 

opožděným dodáním vyúčtování dotace (-5 bodů) 

o žadatel v průběhu posledních tří let dodržel všechna smluvní ujednání, popř. 

jde o zcela nového žadatele (0 bodů) 

H. 
Lhůty pro 

rozhodnutí 

o žádosti: 

Konzultace žádostí 
Eva Troszoková, tel.: 485 243 372, 

troszokova.eva@magistrat.liberec.cz 

do 18. 3. 2016, 

14.00 hodin 

Příjem žádostí Viz bod E. 
do 21. 3. 2016, 

17.00 hodin 

Kontrola 

administrativního 

souladu žádostí 

Odbor strategického rozvoje a dotací 3-4/2016 

Hodnocení a návrh 

na přidělení podpory 

Externí hodnotitelé a Správní rada 

Fondu rozvojové spolupráce 
4/2016 

Projednání návrhu Rada města 5/2016 

Schválení návrhu Zastupitelstvo města 5/2016 

I. 

Oznámení 

o schválení 

/neschválení 

podpory: 

Písemně do 15 dnů od zveřejnění usnesení ZM na úřední desce MML (6/2016) 

J. 
Právní 

forma: 
Smlouva o poskytnutí účelové dotace 

K. 

Doklady 

požadované 

k uzavření 

smlouvy: 

Viz bod F. 

L. 
Způsob 

financování: 

Dotace budou úspěšným žadatelům zaslány po uzavření smlouvy o poskytnutí 

dotace, ve které bude specifikován předmět smlouvy, trvání smlouvy a účelovost 

vynaložených prostředků. Dotace budou zaslány bezhotovostním bankovním 

převodem na účet žadatele uvedený v žádosti o poskytnutí dotace do 20 dnů od 

uzavření smlouvy o poskytnutí dotace. 

M. 
Podmínky 

vyúčtování: 
Dle smlouvy o poskytnutí účelové dotace 

N. Ostatní: 

V případě, že žadatelem bude osadní výbor, zastoupený jeho předsedou nebo 

předsedkyní, bude případná podpora převedena na stanovený účel v rámci odborů 

magistrátu města Liberce s tím, že akce bude realizována příslušným odborem ve 

spolupráci s osadním výborem. 

Pro rok 2016 jsou prioritní oblasti tyto: 

 

1. zlepšení stavu veřejného prostoru (mimo oblast působnosti Ekofondu) 

2. podpora přípravy žádostí o dotace EU, které mohou zkvalitnit život v dané 

lokalitě 
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Fond vzdělávání 

 

Vyhlášení programů k předkládání žádostí o dotaci 

 

Fond vzdělávání 

IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE DÍLČÍHO FONDU 

Číslo a název dílčího fondu 3 Fond vzdělávání 

Správce programů dílčího fondu Odbor školství a sociálních věcí 

Počet programů v rámci dílčího fondu 4 

PŘEDMĚT DÍLČÍHO FONDU 

Podpora výchovy a vzdělávání ve školách a školských zařízeních a dalších vzdělávacích institucích se 

sídlem na území statutárního města Liberce. 

PROGRAMY V RÁMCI DÍLČÍHO FONDU 

Číslo a název 

programu 

Účel programu 

3.1 Volnočasové 

aktivity s jasným 

vzdělávacím dopadem 

na cílovou skupinu 

Podpora zájmových a vzdělávacích kroužků. 

Podpora osvětových projektů v oblasti témat xenofobie, rasismu, tolerance, 

demokracie, výchovy a práva občana. 

Podpora projektů mířících na aktivní propojování generací, podporu pozice 

rodiny a proaktivního způsobu trávení volného času v oblasti vzdělávání. 

Podpora vzdělávacích projektů zacílených na inkluzi. 

3.2 Komunitní činnost 

přispívající rozvoji 

místních iniciativ 

Podpora aktivit vedoucích k rozvoji sousedských vztahů, rozvoji vazeb mezi 

obyvateli jednotlivých městských částí, udržování tradic, podporu místních 

iniciativ občanů, tradičních nekomerčních jarmarků, a sdílení mezi obyvateli. 

3.3 Další vzdělávání a 

celoživotní učení 

Podpora vzdělávacích aktivit mířících na konkrétní cílové skupiny s cílem 

rozvoje dílčích kompetencí. 

Podpora mezinárodních, přeshraničních i místních kurzů, školení a lekcí 

s rozvojem měkkých kompetencí cílové skupiny. 

Podpora aktivit vedoucích ke zvýšení konkurenceschopnosti na trhu práce. 

Podpora projektů zaměřených na vytvoření nových metod vzdělávání 

s využitím IKT. 

3.4 Soutěže a školní 

časopisy 

Podpora aktivit spojených s realizací dílčích soutěží v oblasti vzdělávání a na 

tvorbu školních časopisů. 
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Program Volnočasové aktivity s jasným vzdělávacím dopadem na cílovou skupinu 

 

Vyhlášení programu k předkládání žádostí o dotaci 

 

Číslo a název dílčího fondu: 3 Fond vzdělávání 

Číslo a název programu: 3.1 Volnočasové aktivity s jasným vzdělávacím dopadem na cílovou 

skupinu 

Účel podpory 

Podpora zájmových a vzdělávacích kroužků. 

Podpora osvětových projektů v oblasti témat xenofobie, rasismu, 

tolerance, demokracie, výchovy a práva občana. 

Podpora projektů mířících na aktivní propojování generací, 

podporu pozice rodiny a proaktivního způsobu trávení volného 

času v oblasti vzdělávání. 

Podpora vzdělávacích projektů zacílených na inkluzi. 

Důvody podpory stanoveného 

účelu 

Podpora volnočasových aktivit s jasným vzdělávacím dopadem na 

cílovou skupinu na území SML. 

Správce programů dílčího fondu Odbor školství a sociálních věcí 

Kontaktní osoby programu 
Michaela Menšíková, tel.: 485 243 384 

mensikova.michaela@magistrat.liberec.cz 

Odkaz na webové stránky 

dílčího fondu / programu 
www.liberec.cz/dotace 

Lhůta pro podání žádosti 4. 3. 2016, 8.00 hodin - 21. 3. 2016, 17.00 hodin 

Celkový finanční objem určený 

pro toto vyhlášení programu  
400.000 Kč 

 

Výše dotace a uznatelnost výdajů programu 

Minimální výše dotace (v Kč) 0 Kč 

Maximální výše dotace (v Kč) 49.000 Kč 

Maximální výše dotace (v % z celkových 

uznatelných výdajů projektu) 
100 % 

Minimální výše spolufinancování ze strany 

žadatele (v % z celkových uznatelných 

výdajů projektu) 

0% 

Maximální počet žádostí, které může podat 

jeden žadatel v tomto vyhlášení programu 
1 

Uznatelné výdaje Viz Pravidla pro poskytování dotací z Fondu vzdělávání 

Neuznatelné výdaje Viz Pravidla pro poskytování dotací z Fondu vzdělávání 

 

Ostatní podmínky programu 

A. 
Okruh 

způsobilých 

žadatelů: 

Fyzické a právnické osoby s výjimkou akciových společností s akciemi na 

doručitele 

B. 
Omezení 

podpory: 

Projekty budou posouzeny z hlediska možného poskytnutí finančních prostředků 

dle Nařízení Evropské komise č. 1407/2013 o použití článků 107 a 108 Smlouvy 

na podporu de minimis. 

C. 
Forma 

podpory: 
Účelová neinvestiční dotace z Dotačního fondu SML 

D. 
Termín 

realizace 

aktivit: 

1. 1. 2016 – 31. 12. 2016 

E. 

Způsob 

a místo 

podání 

žádosti: 

Prostřednictvím portálového podání na webových stránkách SML, které bude 

ověřeno pomocí datové schránky, elektronicky zaručeného podpisu, nebo 

doručením vytištěné a žadatelem podepsané žádosti buď poštou na adresu nám. 

Dr. E. Beneše 1, 460 59 Liberec, nebo osobně na podatelnu MML. 
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F. 
Povinné 

přílohy 

k žádosti: 

K žádosti žadatel připojí elektronické kopie dokladů o zřízení bankovního účtu, 

právní subjektivitě právnické osoby (doklad o registraci, výpis z obchodního 

rejstříku, stanovy nebo statut) a jejím statutárním zástupci (aktuální zápis 

o jmenování, pověření, plná moc). U fyzické osoby kopie platného občanského 

průkazu nebo živnostenského listu a dokladu o zřízení bankovního účtu. 

V případě přidělení dotace bude pro účel přípravy smlouvy o poskytnutí dotace 

vyžádáno předložení originálů nebo úředně ověřených kopií těchto dokladů, bez 

nichž nelze smlouvu uzavřít. 

G. 

Kritéria pro 

hodnocení, 

bodová 

škála 

kritérií, 

případně 

váhy 

kritérií: 

Minimální počet bodu: -10, maximální počet bodů: 100 

1. Využití dříve poskytnutých dotací od SML a dodržení smluvních 

ujednání: 
 žadatel v průběhu posledních tří let zvlášť závažným způsobem porušil 

smluvní ujednání, např. nedodáním vyúčtování dotace (-10 bodů) 

 žadatel v průběhu posledních tří let porušil smluvní ujednání, např. 

opožděným dodáním vyúčtování dotace (-5 bodů) 

 žadatel v průběhu posledních tří let dodržel všechna smluvní ujednání, popř. 

jde o zcela nového žadatele (0 bodů) 

2. Spolufinancování projektu z vlastních, resp. jiných zdrojů, uvedené 

v žádosti: 

 žádné spolufinancování, jen zdroje SML (5 bodů) 

 spolufinancování do 20 % včetně z uznatelných výdajů projektu (10 bodů) 

 spolufinancování nad 20 % až do 50 % včetně z uznatelných výdajů projektu 

(15 bodů) 

 spolufinancování vyšší než 50 % z uznatelných výdajů projektu (20 bodů) 

3. Zkušenost žadatele s relevantními projekty a jeho kapacity je realizovat: 

 Žadatel a jeho projektový tým nemají zkušenosti ani dostatečné kapacity 

k realizaci projektu (0 bodů) 

 Žadatel a jeho projektový tým mají dostačující zkušenosti a kapacity 

k realizaci projektu (1 - 5 bodů) 

 Žadatel má zkušený projektový tým i kapacity pro plnou realizaci projektu 

(6 - 10 bodů) 

4. Ekonomické zhodnocení projektu: 
 Rozpočet je neúplný, není v souladu s předkládanými aktivitami a aktivitami 

vyhlášeného programu (0 bodů) 

 Rozpočet je nepřehledný, některé položky neodpovídají aktivitám, nebo jsou 

nadhodnocené (1 - 13 bodů) 

 Rozpočet je přehledný, ale některé položky jsou nadhodnocené (14 - 18 

bodů) 

 Rozpočet je přehledný, odpovídá aktivitám projektu i programu (19 - 25 

bodů) 

5. Kvalita a účelnost projektu: 
 Cíl projektu je nejasný, jednotlivé fáze jsou špatně popsány, nebo chybějí. 

Aktivity neodpovídají zvolenému záměru projektu (0 - 9 bodů) 

 Cíl projektu je relevantní, některé fáze projektu jsou ale nejasné, nebo 

chybějí. Aktivity částečně odpovídají zvolenému záměru projektu (10 - 14 

bodů) 

 Cíl projektu je dobře zvolen, všechny fáze projektu jsou srozumitelné. 

Aktivity částečně odpovídají zvolenému záměru projektu (15 - 20 bodů) 

 Cíl projektu je dobře zvolen, všechny fáze projektu jsou srozumitelně 

popsány. Aktivity odpovídají zvolenému záměru projektu (21 - 25 bodů) 

6. Multiplikační efekty a dopady projektu: 
 Přínos projektu je sporný, má jen krátkodobý dopad a na jen velmi úzkou 

cílovou skupinu uživatelů/klientů (0 - 4 body) 

 Přínos projektu je (relativně) omezený a má dopad jen na deklarovanou, 

specifickou skupinu uživatelů/klientů (5 - 9 bodů) 
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 Přínos projektu je (relativně) široký, má dopad na nezanedbatelnou skupinu 

uživatelů/klientů, a to v rámci delšího časového horizontu (10 - 15 bodů) 

 Přínos projektu je značný, má dopad na širokou skupinu uživatelů/klientů 

i významný časový přesah (16 - 20 bodů) 

H. 
Lhůty pro 

rozhodnutí 

o žádosti: 

Konzultace 

žádostí 

Michaela Menšíková, tel.: 485 243 384 

mensikova.michaela@magistrat.liberec.cz 

do 18. 3. 

2016, 14.00 

hodin 

Příjem žádostí Viz bod E. 

do 21. 3. 

2016, 17.00 

hodin 

Kontrola 

administrativního 

souladu žádostí 

Odbor školství a sociálních věcí 3/2016 

Hodnocení a 

návrh na přidělení 

podpory 

Správní rada Fondu vzdělávání 4/2016 

Projednání návrhu Rada města 5/2016 

Schválení návrhu Zastupitelstvo města 5/2016 

I. 

Oznámení 

o schválení 

/neschválení 

podpory: 

Písemně do 15 dnů od zveřejnění usnesení ZM na úřední desce MML (6/2016) 

J. 
Právní 

forma: 
Smlouva o poskytnutí účelové dotace 

K. 

Doklady 

požadované 

k uzavření 

smlouvy: 

Viz bod F. 

L. 
Způsob 

financování: 

Dotace budou úspěšným žadatelům zaslány po uzavření smlouvy o poskytnutí 

dotace, ve které bude specifikován předmět smlouvy, trvání smlouvy 

a účelovost vynaložených prostředků. Dotace budou zaslány bezhotovostním 

bankovním převodem na účet žadatele uvedený v žádosti o poskytnutí dotace do 

20 dnů od uzavření smlouvy o poskytnutí dotace. 

M. 
Podmínky 

vyúčtování: 
Dle smlouvy o poskytnutí účelové dotace 

N. Ostatní:  
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Program Komunitní činnost přispívající rozvoji místních iniciativ 

 

Vyhlášení programu k předkládání žádostí o dotaci 

 

Číslo a název dílčího fondu: 3. Fond vzdělávání 

Číslo a název programu: 3.2 Komunitní činnost přispívající rozvoji místních iniciativ 

Účel podpory 

Podpora aktivit vedoucích k rozvoji sousedských vztahů, rozvoji 

vazeb mezi obyvateli jednotlivých městských částí, udržování 

tradic, podporu místních iniciativ občanů, tradičních 

nekomerčních jarmarků, a sdílení mezi obyvateli. 

Důvody podpory stanoveného 

účelu 

Podpora komunitní činnosti přispívající rozvoji místních iniciativ 

na území SML 

Správce programů dílčího fondu Odbor školství a sociálních věcí 

Kontaktní osoby programu 
Michaela Menšíková, tel.: 485 243 384 

mensikova.michaela@magistrat.liberec.cz 

Odkaz na webové stránky dílčího 

fondu / programu 
www.liberec.cz/dotace 

Lhůta pro podání žádosti 4. 3. 2016, 8.00 hodin - 21. 3. 2016, 17.00 hodin 

Celkový finanční objem určený 

pro toto vyhlášení programu  
400.000 Kč 

 

Výše dotace a uznatelnost výdajů programu 

Minimální výše dotace (v Kč) 0 Kč 

Maximální výše dotace (v Kč) 49.000 Kč 

Maximální výše dotace (v % z celkových 

uznatelných výdajů projektu) 
100% 

Minimální výše spolufinancování ze strany 

žadatele (v % z celkových uznatelných 

výdajů projektu) 

0% 

Maximální počet žádostí, které může podat 

jeden žadatel v tomto vyhlášení programu 
1 

Uznatelné výdaje Viz Pravidla pro poskytování dotací z Fondu vzdělávání 

Neuznatelné výdaje Viz Pravidla pro poskytování dotací z Fondu vzdělávání 

 

Ostatní podmínky programu 

A. 
Okruh 

způsobilých 

žadatelů: 

Fyzické a právnické osoby s výjimkou akciových společností s akciemi na 

doručitele 

B. 
Omezení 

podpory: 

Projekty budou posouzeny z hlediska možného poskytnutí finančních prostředků 

dle Nařízení Evropské komise č. 1407/2013 o použití článků 107 a 108 Smlouvy 

na podporu de minimis. 

C. 
Forma 

podpory: 
Účelová neinvestiční dotace z Dotačního fondu SML 

D. 
Termín 

realizace 

aktivit: 

1. 1. 2016 – 31. 12. 2016 

E. 

Způsob 

a místo 

podání 

žádosti: 

Prostřednictvím portálového podání na webových stránkách SML, které bude 

ověřeno pomocí datové schránky, elektronicky zaručeného podpisu, nebo 

doručením vytištěné a žadatelem podepsané žádosti buď poštou na adresu nám. 

Dr. E. Beneše 1, 460 59 Liberec, nebo osobně na podatelnu MML. 

F. 
Povinné 

přílohy 

k žádosti: 

K žádosti žadatel připojí elektronické kopie dokladů o zřízení bankovního účtu, 

právní subjektivitě právnické osoby (doklad o registraci, výpis z obchodního 

rejstříku, stanovy nebo statut) a jejím statutárním zástupci (aktuální zápis 

o jmenování, pověření, plná moc). U fyzické osoby kopie platného občanského 
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průkazu nebo živnostenského listu a dokladu o zřízení bankovního účtu. 

V případě přidělení dotace bude pro účel přípravy smlouvy o poskytnutí dotace 

vyžádáno předložení originálů nebo úředně ověřených kopií těchto dokladů, bez 

nichž nelze smlouvu uzavřít. 

G. 

Kritéria pro 

hodnocení, 

bodová 

škála 

kritérií, 

případně 

váhy 

kritérií: 

Minimální počet bodu: -10, maximální počet bodů: 100 

1. Využití dříve poskytnutých dotací od SML a dodržení smluvních 

ujednání: 
 žadatel v průběhu posledních tří let zvlášť závažným způsobem porušil 

smluvní ujednání, např. nedodáním vyúčtování dotace (-10 bodů) 

 žadatel v průběhu posledních tří let porušil smluvní ujednání, např. 

opožděným dodáním vyúčtování dotace (-5 bodů) 

 žadatel v průběhu posledních tří let dodržel všechna smluvní ujednání, popř. 

jde o zcela nového žadatele (0 bodů) 

2. Spolufinancování projektu z vlastních, resp. jiných zdrojů, uvedené 

v žádosti: 

 žádné spolufinancování, jen zdroje SML (5 bodů) 

 spolufinancování do 20 % včetně z uznatelných výdajů projektu (10 bodů) 

 spolufinancování nad 20 % až do 50 % včetně z uznatelných výdajů projektu 

(15 bodů) 

 spolufinancování vyšší než 50 % z uznatelných výdajů projektu (20 bodů) 

3. Zkušenost žadatele s relevantními projekty a jeho kapacity je realizovat: 

 Žadatel a jeho projektový tým nemají zkušenosti ani dostatečné kapacity 

k realizaci projektu (0 bodů) 

 Žadatel a jeho projektový tým mají dostačující zkušenosti a kapacity 

k realizaci projektu (1 - 5 bodů) 

 Žadatel má zkušený projektový tým i kapacity pro plnou realizaci projektu 

(6 - 10 bodů) 

4. Ekonomické zhodnocení projektu: 
 Rozpočet je neúplný, není v souladu s předkládanými aktivitami a aktivitami 

vyhlášeného programu (0 bodů) 

 Rozpočet je nepřehledný, některé položky neodpovídají aktivitám, nebo jsou 

nadhodnocené (1 - 13 bodů) 

 Rozpočet je přehledný, ale některé položky jsou nadhodnocené (14 - 18 bodů) 

 Rozpočet je přehledný, odpovídá aktivitám projektu i programu (19 - 25 

bodů) 

5. Kvalita a účelnost projektu: 
 Cíl projektu je nejasný, jednotlivé fáze jsou špatně popsány, nebo chybějí. 

Aktivity neodpovídají zvolenému záměru projektu (0 - 9 bodů) 

 Cíl projektu je relevantní, některé fáze projektu jsou ale nejasné, nebo chybějí. 

Aktivity částečně odpovídají zvolenému záměru projektu (10 - 14 bodů) 

 Cíl projektu je dobře zvolen, všechny fáze projektu jsou srozumitelné. 

Aktivity částečně odpovídají zvolenému záměru projektu (15 - 20 bodů) 

 Cíl projektu je dobře zvolen, všechny fáze projektu jsou srozumitelně 

popsány. Aktivity odpovídají zvolenému záměru projektu (21 - 25 bodů) 

6. Multiplikační efekty a dopady projektu: 
 Přínos projektu je sporný, má jen krátkodobý dopad a na jen velmi úzkou 

cílovou skupinu uživatelů/klientů (0 - 4 body) 

 Přínos projektu je (relativně) omezený a má dopad jen na deklarovanou, 

specifickou skupinu uživatelů/klientů (5 - 9 bodů) 

 Přínos projektu je (relativně) široký, má dopad na nezanedbatelnou skupinu 

uživatelů/klientů, a to v rámci delšího časového horizontu (10 - 15 bodů) 

 Přínos projektu je značný, má dopad na širokou skupinu uživatelů/klientů 

i významný časový přesah (16 - 20 bodů) 
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H. 
Lhůty pro 

rozhodnutí 

o žádosti: 

Konzultace žádostí 
Michaela Menšíková, tel.: 485 243 384 

mensikova.michaela@magistrat.liberec.cz 

do 18. 3. 

2016, 14.00 

hodin 

Příjem žádostí Viz bod E. 

do 21. 3. 

2016, 17.00 

hodin 

Kontrola 

administrativního 

souladu žádostí 

Odbor školství a sociálních věcí 3/2016 

Hodnocení a návrh 

na přidělení 

podpory 

Správní rada Fondu vzdělávání 4/2016 

Projednání návrhu Rada města 5/2016 

Schválení návrhu Zastupitelstvo města 5/2016 

I. 

Oznámení 

o schválení 

/neschválení 

podpory: 

Písemně do 15 dnů od zveřejnění usnesení ZM na úřední desce MML (6/2016) 

J. 
Právní 

forma: 
Smlouva o poskytnutí účelové dotace 

K. 

Doklady 

požadované 

k uzavření 

smlouvy: 

Viz bod F. 

L. 
Způsob 

financování: 

Dotace budou úspěšným žadatelům zaslány po uzavření smlouvy o poskytnutí 

dotace, ve které bude specifikován předmět smlouvy, trvání smlouvy a účelovost 

vynaložených prostředků. Dotace budou zaslány bezhotovostním bankovním 

převodem na účet žadatele uvedený v žádosti o poskytnutí dotace do 20 dnů od 

uzavření smlouvy o poskytnutí dotace. 

M. 
Podmínky 

vyúčtování: 
Dle smlouvy o poskytnutí účelové dotace 

N. Ostatní:  
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Program Další vzdělávání a celoživotní učení 

 

Vyhlášení programu k předkládání žádostí o dotaci 

Číslo a název dílčího fondu: 3. Fond vzdělávání 

Číslo a název programu: 3.3 Další vzdělávání a celoživotní učení 

Účel podpory 

Podpora vzdělávacích aktivit mířících na konkrétní cílové 

skupiny s cílem rozvoje dílčích kompetencí. 

Podpora mezinárodních, přeshraničních i místních kurzů, školení 

a lekcí s rozvojem měkkých kompetencí cílové skupiny. 

Podpora aktivit vedoucích ke zvýšení konkurenceschopnosti na 

trhu práce. 

Podpora projektů zaměřených na vytvoření nových metod 

vzdělávání s využitím IKT. 

Důvody podpory stanoveného účelu Podpora dalšího vzdělávání a celoživotního učení na území SML 

Správce programů dílčího fondu Odbor školství a sociálních věcí 

Kontaktní osoby programu 
Michaela Menšíková, tel.: 485 243 384 

mensikova.michaela@magistrat.liberec.cz 

Odkaz na webové stránky dílčího 

fondu / programu 
www.liberec.cz/dotace 

Lhůta pro podání žádosti 4. 3. 2016, 8.00 hodin - 21. 3. 2016, 17.00 hodin 

Celkový finanční objem určený pro 

toto vyhlášení programu  
300.000 Kč 

 

Výše dotace a uznatelnost výdajů programu 

Minimální výše dotace (v Kč) 0 Kč 

Maximální výše dotace (v Kč) 49.000 Kč 

Maximální výše dotace (v % z celkových 

uznatelných výdajů projektu) 

100% 

 

Minimální výše spolufinancování ze strany 

žadatele (v % z celkových uznatelných 

výdajů projektu) 

0% 

Maximální počet žádostí, které může podat 

jeden žadatel v tomto vyhlášení programu 
1 

Uznatelné výdaje Viz Pravidla pro poskytování dotací z Fondu vzdělávání 

Neuznatelné výdaje Viz Pravidla pro poskytování dotací z Fondu vzdělávání 

 

Ostatní podmínky programu 

A. 
Okruh 

způsobilých 

žadatelů: 

Fyzické a právnické osoby s výjimkou akciových společností s akciemi na 

doručitele 

B. 
Omezení 

podpory: 

Projekty budou posouzeny z hlediska možného poskytnutí finančních prostředků 

dle Nařízení Evropské komise č. 1407/2013 o použití článků 107 a 108 Smlouvy 

na podporu de minimis. 

C. 
Forma 

podpory: 
Účelová neinvestiční dotace z Dotačního fondu SML 

D. 
Termín 

realizace 

aktivit: 

1. 1. 2016 – 31. 12. 2016 

E. 

Způsob 

a místo 

podání 

žádosti: 

Prostřednictvím portálového podání na webových stránkách SML, které bude 

ověřeno pomocí datové schránky, elektronicky zaručeného podpisu, nebo 

doručením vytištěné a žadatelem podepsané žádosti buď poštou na adresu nám. 

Dr. E. Beneše 1, 460 59 Liberec, nebo osobně na podatelnu MML. 

F. 
Povinné 

přílohy 

K žádosti žadatel připojí elektronické kopie dokladů o zřízení bankovního účtu, 

právní subjektivitě právnické osoby (doklad o registraci, výpis z obchodního 
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k žádosti: rejstříku, stanovy nebo statut) a jejím statutárním zástupci (aktuální zápis 

o jmenování, pověření, plná moc). U fyzické osoby kopie platného občanského 

průkazu nebo živnostenského listu a dokladu o zřízení bankovního účtu. 

V případě přidělení dotace bude pro účel přípravy smlouvy o poskytnutí dotace 

vyžádáno předložení originálů nebo úředně ověřených kopií těchto dokladů, bez 

nichž nelze smlouvu uzavřít. 

G. 

Kritéria pro 

hodnocení, 

bodová 

škála 

kritérií, 

případně 

váhy 

kritérií: 

Minimální počet bodu: -10, maximální počet bodů: 100 

1. Využití dříve poskytnutých dotací od SML a dodržení smluvních 

ujednání: 
 žadatel v průběhu posledních tří let zvlášť závažným způsobem porušil 

smluvní ujednání, např. nedodáním vyúčtování dotace (-10 bodů) 

 žadatel v průběhu posledních tří let porušil smluvní ujednání, např. 

opožděným dodáním vyúčtování dotace (-5 bodů) 

 žadatel v průběhu posledních tří let dodržel všechna smluvní ujednání, popř. 

jde o zcela nového žadatele (0 bodů) 

2. Spolufinancování projektu z vlastních, resp. jiných zdrojů, uvedené 

v žádosti: 

 žádné spolufinancování, jen zdroje SML (5 bodů) 

 spolufinancování do 20 % včetně z uznatelných výdajů projektu (10 bodů) 

 spolufinancování nad 20 % až do 50 % včetně z uznatelných výdajů projektu 

(15 bodů) 

 spolufinancování vyšší než 50 % z uznatelných výdajů projektu (20 bodů) 

3. Zkušenost žadatele s relevantními projekty a jeho kapacity je realizovat: 

 Žadatel a jeho projektový tým nemají zkušenosti ani dostatečné kapacity 

k realizaci projektu (0 bodů) 

 Žadatel a jeho projektový tým mají dostačující zkušenosti a kapacity 

k realizaci projektu (1 - 5 bodů) 

 Žadatel má zkušený projektový tým i kapacity pro plnou realizaci projektu 

(6 - 10 bodů) 

4. Ekonomické zhodnocení projektu: 
 Rozpočet je neúplný, není v souladu s předkládanými aktivitami a aktivitami 

vyhlášeného programu (0 bodů) 

 Rozpočet je nepřehledný, některé položky neodpovídají aktivitám, nebo jsou 

nadhodnocené (1 - 13 bodů) 

 Rozpočet je přehledný, ale některé položky jsou nadhodnocené (14 - 18 bodů) 

 Rozpočet je přehledný, odpovídá aktivitám projektu i programu (19 - 25 

bodů) 

5. Kvalita a účelnost projektu: 
 Cíl projektu je nejasný, jednotlivé fáze jsou špatně popsány, nebo chybějí. 

Aktivity neodpovídají zvolenému záměru projektu (0 - 9 bodů) 

 Cíl projektu je relevantní, některé fáze projektu jsou ale nejasné, nebo chybějí. 

Aktivity částečně odpovídají zvolenému záměru projektu (10 - 14 bodů) 

 Cíl projektu je dobře zvolen, všechny fáze projektu jsou srozumitelné. 

Aktivity částečně odpovídají zvolenému záměru projektu (15 - 20 bodů) 

 Cíl projektu je dobře zvolen, všechny fáze projektu jsou srozumitelně 

popsány. Aktivity odpovídají zvolenému záměru projektu (21 - 25 bodů) 

6. Multiplikační efekty a dopady projektu: 
 Přínos projektu je sporný, má jen krátkodobý dopad a na jen velmi úzkou 

cílovou skupinu uživatelů/klientů (0 - 4 body) 

 Přínos projektu je (relativně) omezený a má dopad jen na deklarovanou, 

specifickou skupinu uživatelů/klientů (5 - 9 bodů) 

 Přínos projektu je (relativně) široký, má dopad na nezanedbatelnou skupinu 

uživatelů/klientů, a to v rámci delšího časového horizontu (10 - 15 bodů) 

 Přínos projektu je značný, má dopad na širokou skupinu uživatelů/klientů 

i významný časový přesah (16 - 20 bodů) 
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H. 
Lhůty pro 

rozhodnutí 

o žádosti: 

Konzultace žádostí 
Michaela Menšíková, tel.: 485 243 384, 

mensikova.michaela@magistrat.liberec.cz 

do 18. 3. 

2016, 14.00 

hodin 

Příjem žádostí Viz bod E. 

do 21. 3. 

2016, 17.00 

hodin 

Kontrola 

administrativního 

souladu žádostí 

Odbor školství a sociálních věcí 3/2016 

Hodnocení a návrh 

na přidělení 

podpory 

Správní rada Fondu vzdělávání 4/2016 

Projednání návrhu Rada města 5/2016 

Schválení návrhu Zastupitelstvo města 5/2016 

I. 

Oznámení 

o schválení 

/neschválení 

podpory: 

Písemně do 15 dnů od zveřejnění usnesení ZM na úřední desce MML (6/2016) 

J. 
Právní 

forma: 
Smlouva o poskytnutí účelové dotace 

K. 

Doklady 

požadované 

k uzavření 

smlouvy: 

Viz bod F. 

L. 
Způsob 

financování: 

Dotace budou úspěšným žadatelům zaslány po uzavření smlouvy o poskytnutí 

dotace, ve které bude specifikován předmět smlouvy, trvání smlouvy a účelovost 

vynaložených prostředků. Dotace budou zaslány bezhotovostním bankovním 

převodem na účet žadatele uvedený v žádosti o poskytnutí dotace do 20 dnů od 

uzavření smlouvy o poskytnutí dotace. 

M. 
Podmínky 

vyúčtování: 
Dle smlouvy o poskytnutí účelové dotace 

N. Ostatní:  
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Program Soutěže a školní časopisy 
 

Vyhlášení programu k předkládání žádostí o dotaci 
 

Číslo a název dílčího fondu: 3. Fond vzdělávání 

Číslo a název programu: 3.4 Soutěže a školní časopisy 

Účel podpory 
Podpora aktivit spojených s realizací dílčích soutěží v oblasti 

vzdělávání a na tvorbu školních časopisů. 

Důvody podpory stanoveného účelu Podpora soutěží a školních časopisů na území SML 

Správce programů dílčího fondu Odbor školství a sociálních věcí 

Kontaktní osoby programu 
Michaela Menšíková, tel.: 485 243 384 

mensikova.michaela@magistrat.liberec.cz 

Odkaz na webové stránky dílčího 

fondu / programu 
www.liberec.cz/dotace 

Lhůta pro podání žádosti 4. 3. 2016, 8.00 hodin – 21. 3. 2016, 17.00 hodin 

Celkový finanční objem určený pro 

toto vyhlášení programu  
200.000 Kč 

 

Výše dotace a uznatelnost výdajů programu 

Minimální výše dotace (v Kč) 0 Kč 

Maximální výše dotace (v Kč) 49.000 Kč 

Maximální výše dotace (v % z celkových 

uznatelných výdajů projektu) 

100% 

 

Minimální výše spolufinancování ze strany 

žadatele (v % z celkových uznatelných 

výdajů projektu) 

0 % 

Maximální počet žádostí, které může podat 

jeden žadatel v tomto vyhlášení programu 
1 

Uznatelné výdaje Viz Pravidla pro poskytování dotací z Fondu vzdělávání 

Neuznatelné výdaje Viz Pravidla pro poskytování dotací z Fondu vzdělávání 

 

Ostatní podmínky programu 

A. 
Okruh 

způsobilých 

žadatelů: 

Fyzické a právnické osoby s výjimkou akciových společností s akciemi na 

doručitele 

B. 
Omezení 

podpory: 

Projekty budou posouzeny z hlediska možného poskytnutí finančních prostředků 

dle Nařízení Evropské komise č. 1407/2013 o použití článků 107 a 108 Smlouvy 

na podporu de minimis. 

C. 
Forma 

podpory: 
Účelová neinvestiční dotace z Dotačního fondu SML 

D. 
Termín 

realizace 

aktivit: 

1. 1. 2016 – 31. 12. 2016 

E. 

Způsob 

a místo 

podání 

žádosti: 

Prostřednictvím portálového podání na webových stránkách SML, které bude 

ověřeno pomocí datové schránky, elektronicky zaručeného podpisu, nebo 

doručením vytištěné a žadatelem podepsané žádosti buď poštou na adresu nám. 

Dr. E. Beneše 1, 460 59 Liberec, nebo osobně na podatelnu MML. 

F. 
Povinné 

přílohy 

k žádosti: 

K žádosti žadatel připojí elektronické kopie dokladů o zřízení bankovního účtu, 

právní subjektivitě právnické osoby (doklad o registraci, výpis z obchodního 

rejstříku, stanovy nebo statut) a jejím statutárním zástupci (aktuální zápis 

o jmenování, pověření, plná moc). U fyzické osoby kopie platného občanského 

průkazu nebo živnostenského listu a dokladu o zřízení bankovního účtu. 

V případě přidělení dotace bude pro účel přípravy smlouvy o poskytnutí dotace 

vyžádáno předložení originálů nebo úředně ověřených kopií těchto dokladů, bez 

nichž nelze smlouvu uzavřít. 
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G. 

Kritéria pro 

hodnocení, 

bodová škála 

kritérií, 

případně 

váhy 

kritérií: 

Minimální počet bodu: -10, maximální počet bodů: 100 

1. Využití dříve poskytnutých dotací od SML a dodržení smluvních 

ujednání: 
 žadatel v průběhu posledních tří let zvlášť závažným způsobem porušil 

smluvní ujednání, např. nedodáním vyúčtování dotace (-10 bodů) 

 žadatel v průběhu posledních tří let porušil smluvní ujednání, např. 

opožděným dodáním vyúčtování dotace (-5 bodů) 

 žadatel v průběhu posledních tří let dodržel všechna smluvní ujednání, popř. 

jde o zcela nového žadatele (0 bodů) 

2. Spolufinancování projektu z vlastních, resp. jiných zdrojů, uvedené 

v žádosti: 

 žádné spolufinancování, jen zdroje SML (5 bodů) 

 spolufinancování do 20 % včetně z uznatelných výdajů projektu (10 bodů) 

 spolufinancování nad 20 % až do 50 % včetně z uznatelných výdajů projektu 

(15 bodů) 

 spolufinancování vyšší než 50 % z uznatelných výdajů projektu (20 bodů) 

3. Zkušenost žadatele s relevantními projekty a jeho kapacity je realizovat: 

 Žadatel a jeho projektový tým nemají zkušenosti ani dostatečné kapacity 

k realizaci projektu (0 bodů) 

 Žadatel a jeho projektový tým mají dostačující zkušenosti a kapacity 

k realizaci projektu (1 - 5 bodů) 

 Žadatel má zkušený projektový tým i kapacity pro plnou realizaci projektu (6 

- 10 bodů) 

4. Ekonomické zhodnocení projektu: 
 Rozpočet je neúplný, není v souladu s předkládanými aktivitami a aktivitami 

vyhlášeného programu (0 bodů) 

 Rozpočet je nepřehledný, některé položky neodpovídají aktivitám, nebo jsou 

nadhodnocené (1 - 13 bodů) 

 Rozpočet je přehledný, ale některé položky jsou nadhodnocené (14 - 18 

bodů) 

 Rozpočet je přehledný, odpovídá aktivitám projektu i programu (19 - 25 

bodů) 

5. Kvalita a účelnost projektu: 
 Cíl projektu je nejasný, jednotlivé fáze jsou špatně popsány, nebo chybějí. 

Aktivity neodpovídají zvolenému záměru projektu (0 - 9 bodů) 

 Cíl projektu je relevantní, některé fáze projektu jsou ale nejasné, nebo 

chybějí. Aktivity částečně odpovídají zvolenému záměru projektu (10 - 14 

bodů) 

 Cíl projektu je dobře zvolen, všechny fáze projektu jsou srozumitelné. 

Aktivity částečně odpovídají zvolenému záměru projektu (15 - 20 bodů) 

 Cíl projektu je dobře zvolen, všechny fáze projektu jsou srozumitelně 

popsány. Aktivity odpovídají zvolenému záměru projektu (21 - 25 bodů) 

6. Multiplikační efekty a dopady projektu: 
 Přínos projektu je sporný, má jen krátkodobý dopad a na jen velmi úzkou 

cílovou skupinu uživatelů/klientů (0 - 4 body) 

 Přínos projektu je (relativně) omezený a má dopad jen na deklarovanou, 

specifickou skupinu uživatelů/klientů (5 - 9 bodů) 

 Přínos projektu je (relativně) široký, má dopad na nezanedbatelnou skupinu 

uživatelů/klientů, a to v rámci delšího časového horizontu (10 - 15 bodů) 

 Přínos projektu je značný, má dopad na širokou skupinu uživatelů/klientů 

i významný časový přesah (16 - 20 bodů) 

H. 
Lhůty pro 

rozhodnutí 

o žádosti: 

Konzultace žádostí 
Michaela Menšíková, tel.: 485 243 384 

mensikova.michaela@magistrat.liberec.cz 

do 18. 3. 

2016, 

14.00 

hodin 
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Příjem žádostí Viz bod E. 

do 21. 3. 

2016, 17.00 

hodin 

Kontrola 

administrativního 

souladu žádostí 

Odbor školství a sociálních věcí 3/2016 

Hodnocení a návrh 

na přidělení podpory 
Správní rada Fondu vzdělávání 4/2016 

Projednání návrhu Rada města 5/2016 

Schválení návrhu Zastupitelstvo města 5/2016 

I. 

Oznámení 

o schválení 

/neschválení 

podpory: 

Písemně do 15 dnů od zveřejnění usnesení ZM na úřední desce MML (6/2016) 

J. 
Právní 

forma: 
Smlouva o poskytnutí účelové dotace 

K. 

Doklady 

požadované 

k uzavření 

smlouvy: 

Viz bod F. 

L. 
Způsob 

financování: 

Dotace budou úspěšným žadatelům zaslány po uzavření smlouvy o poskytnutí 

dotace, ve které bude specifikován předmět smlouvy, trvání smlouvy a účelovost 

vynaložených prostředků. Dotace budou zaslány bezhotovostním bankovním 

převodem na účet žadatele uvedený v žádosti o poskytnutí dotace do 20 dnů od 

uzavření smlouvy o poskytnutí dotace. 

M. 
Podmínky 

vyúčtování: 
Dle smlouvy o poskytnutí účelové dotace 

N. Ostatní:  
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Fond zdraví a prevence 

 

Vyhlášení programů k předkládání žádostí o dotaci 

 

Fond zdraví a prevence 

IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE DÍLČÍHO FONDU 

Číslo a název dílčího fondu 4 Fond zdraví a prevence 

Správce programů dílčího fondu Odbor školství a sociálních věcí 

Počet programů v rámci dílčího 

fondu 
5 

 PŘEDMĚT DÍLČÍHO FONDU 

Podpora zdravotních, sociálních a preventivních programů a aktivit v oblasti prevence kriminality 

a bezpečnosti na území statutárního města Liberec 

PROGRAMY V RÁMCI DÍLČÍHO FONDU 

Číslo a název programu Účel programu 

4.1 Program Prevence civilizačních 

chorob a podpora aktivit 

zdravého životního stylu 

Podpora zdravotních programů, zaměřených na prevenci 

civilizačních onemocnění. 

Podpora pobytových rekondičních a rehabilitačních programů. 

Podpora projektů a osvětových programů v oblasti zdravé 

výživy, duševního zdraví či hygieny. 

4.2 Program Primární prevence 

sociálně patologických jevů 

Podpora prevence sociálně patologických jevů, především 

užívání návykových látek, gambling, rasismus, xenofobie, 

šikana, týrání a zneužívání dětí či různé formy násilného 

chování. 

4.3 Program Prevence sociálního 

vyloučení a podpora 

začleňování 

Podpora specifických skupin ohrožených sociálním 

vyloučením, jako jsou zdravotně postižené osoby, osoby bez 

domova, osoby propuštěné z výkonu trestu, oběti trestných 

činů, osoby opouštějící ústavní péči, dlouhodobě nezaměstnaní, 

neúplné rodiny s dětmi či senioři (terénní programy, 

poradenství aj.). 

Podpora aktivit národnostních menšin a etnických skupin 

(terénní programy, poradenství aj.). 

4.4 Program Protidrogová politika 
Podpora aktivit směřovaných na specifické skupiny obyvatel 

v oblasti protidrogové politiky. 

4.5 Program Prevence kriminality 

a bezpečnost silniční dopravy 

Podpora prevence bezpečnosti silniční dopravy a aktivit 

prevence kriminality. 
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Program Prevence civilizačních chorob a podpora aktivit zdravého  

životního stylu 

 

Vyhlášení programu k předkládání žádostí o dotaci 

 

Číslo a název dílčího fondu: 4 Fond zdraví a prevence 

Číslo a název programu: 4.1 Program Prevence civilizačních chorob a podpora aktivit zdravého  

životního stylu 

Účel podpory 

Podpora zdravotních programů, zaměřených na prevenci 

civilizačních onemocnění. 

Podpora pobytových rekondičních a rehabilitačních programů. 

Podpora projektů a osvětových programů v oblasti zdravé 

výživy, duševního zdraví či hygieny. 

Důvody podpory stanoveného účelu 
Zajištění prevence civilizačních chorob a podpora aktivit 

zdravého životního stylu pro občany města Liberec 

Správce programů dílčího fondu Odbor školství a sociálních věcí  

Kontaktní osoby programu 
Pavlína Háková, tel.: 485 244 982 

hakova.pavlina@magistrat.liberec.cz 

Odkaz na webové stránky dílčího 

fondu / programu 
www.liberec.cz/dotace 

Lhůta pro podání žádosti 4. 3. 2016, 8.00 hodin - 21. 3. 2016, 17.00 hodin 

Celkový finanční objem určený pro 

toto vyhlášení programu  
400.000 Kč 

 

Výše dotace a uznatelnost výdajů programu 

Minimální výše dotace (v Kč) 0 Kč 

Maximální výše dotace (v Kč) 49.000 Kč 

Maximální výše dotace (v % z celkových 

uznatelných výdajů projektu) 
100 % 

Minimální výše spolufinancování ze strany žadatele 

(v % z celkových uznatelných výdajů projektu) 
0 % 

Maximální počet žádostí, které žadatel může 

předložit v tomto vyhlášení programu 
1 

Uznatelné výdaje Viz Pravidla pro poskytování dotací z Fondu 

zdraví a prevence 

Neuznatelné výdaje Viz Pravidla pro poskytování dotací z Fondu 

zdraví a prevence 

 

Ostatní podmínky programu 

A. 
Okruh 

způsobilých 

žadatelů: 

Fyzické a právnické osoby s výjimkou akciových společností s akciemi na 

doručitele 

B. 
Omezení 

podpory: 

Projekty budou posouzeny z hlediska možného poskytnutí finančních prostředků 

dle Nařízení Evropské komise č. 1407/2013 o použití článků 107 a 108 Smlouvy 

na podporu de minimis. 

C. 
Forma 

podpory: 
Účelová neinvestiční dotace z Dotačního fondu SML 

D. 
Termín 

realizace 

aktivit: 

1. 1. 2016 – 31. 12. 2016 

E. 

Způsob 

a místo 

podání 

žádosti: 

Prostřednictvím portálového podání na webových stránkách SML, které bude 

ověřeno pomocí datové schránky, elektronicky zaručeného podpisu, nebo 

doručením vytištěné a žadatelem podepsané žádosti buď poštou na adresu nám. 

Dr. E. Beneše 1, 460 59 Liberec, nebo osobně na podatelnu MML. 
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F. 
Povinné 

přílohy 

k žádosti: 

K žádosti žadatel připojí elektronické kopie dokladů o zřízení bankovního účtu, 

právní subjektivitě právnické osoby (doklad o registraci, výpis z obchodního 

rejstříku, stanovy nebo statut) a jejím statutárním zástupci (aktuální zápis 

o jmenování, pověření, plná moc). U fyzické osoby kopie platného občanského 

průkazu nebo živnostenského listu a dokladu o zřízení bankovního účtu. 

V případě přidělení dotace bude pro účel přípravy smlouvy o poskytnutí dotace 

vyžádáno předložení originálů nebo úředně ověřených kopií těchto dokladů, bez 

nichž nelze smlouvu uzavřít. 

G. 

Kritéria pro 

hodnocení, 

bodová 

škála 

kritérií, 

případně 

váhy 

kritérií: 

Minimální počet bodu: -10, maximální počet bodů: 100 

1. Využití dříve poskytnutých dotací od SML a dodržení smluvních 

ujednání: 
 žadatel v průběhu posledních tří let zvlášť závažným způsobem porušil 

smluvní ujednání, např. nedodáním vyúčtování dotace (-10 bodů) 

 žadatel v průběhu posledních tří let porušil smluvní ujednání, např. 

opožděným dodáním vyúčtování dotace (-5 bodů) 

 žadatel v průběhu posledních tří let dodržel všechna smluvní ujednání, popř. 

jde o zcela nového žadatele (0 bodů) 

2. Spolufinancování projektu z vlastních, resp. jiných zdrojů, uvedené 

v žádosti: 

 žádné spolufinancování, jen zdroje SML (5 bodů) 

 spolufinancování do 20 % včetně z uznatelných výdajů projektu (10 bodů) 

 spolufinancování nad 20 % až do 50 % včetně z uznatelných výdajů projektu 

(15 bodů) 

 spolufinancování vyšší než 50 % z uznatelných výdajů projektu (20 bodů) 

3. Zkušenost žadatele s relevantními projekty a jeho kapacity je realizovat: 

 Žadatel a jeho projektový tým nemají zkušenosti ani dostatečné kapacity 

k realizaci projektu (0 bodů) 

 Žadatel a jeho projektový tým mají dostačující zkušenosti a kapacity 

k realizaci projektu (1 - 5 bodů) 

 Žadatel má zkušený projektový tým i kapacity pro plnou realizaci projektu 

(6 - 10 bodů) 

4. Ekonomické zhodnocení projektu: 
 Rozpočet je neúplný, není v souladu s předkládanými aktivitami a aktivitami 

vyhlášeného programu (0 bodů) 

 Rozpočet je nepřehledný, některé položky neodpovídají aktivitám, nebo jsou 

nadhodnocené (1 - 13 bodů) 

 Rozpočet je přehledný, ale některé položky jsou nadhodnocené (14 - 18 bodů) 

 Rozpočet je přehledný, odpovídá aktivitám projektu i programu (19 - 25 

bodů) 

5. Kvalita a účelnost projektu: 
 Cíl projektu je nejasný, jednotlivé fáze jsou špatně popsány, nebo chybějí. 

Aktivity neodpovídají zvolenému záměru projektu (0 - 9 bodů) 

 Cíl projektu je relevantní, některé fáze projektu jsou ale nejasné, nebo chybějí. 

Aktivity částečně odpovídají zvolenému záměru projektu (10 - 14 bodů) 

 Cíl projektu je dobře zvolen, všechny fáze projektu jsou srozumitelné. 

Aktivity částečně odpovídají zvolenému záměru projektu (15 - 20 bodů) 

 Cíl projektu je dobře zvolen, všechny fáze projektu jsou srozumitelně 

popsány. Aktivity odpovídají zvolenému záměru projektu (21 - 25 bodů) 

6. Multiplikační efekty a dopady projektu: 
 Přínos projektu je sporný, má jen krátkodobý dopad a na jen velmi úzkou 

cílovou skupinu uživatelů/klientů (0 - 4 body) 

 Přínos projektu je (relativně) omezený a má dopad jen na deklarovanou, 

specifickou skupinu uživatelů/klientů (5 - 9 bodů) 

 Přínos projektu je (relativně) široký, má dopad na nezanedbatelnou skupinu 

uživatelů/klientů, a to v rámci delšího časového horizontu (10 - 15 bodů) 
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 Přínos projektu je značný, má dopad na širokou skupinu uživatelů/klientů 

i významný časový přesah (16 - 20 bodů) 

H. 
Lhůty pro 

rozhodnutí 

o žádosti: 

Konzultace žádostí 
Pavlína Háková, tel.: 485 244 982, 

hakova.pavlina@magistrat.liberec.cz 

do 18. 3. 2016, 

14.00 hodin 

Příjem žádostí Viz bod E. 
do 21. 3. 2016, 

17.00 hodin 

Kontrola 

administrativního 

souladu žádostí 

Odbor školství a sociálních věcí 3-4/2016 

Hodnocení a návrh 

na přidělení 

podpory 

Správní rada Fondu zdraví a prevence 4/2016 

Projednání návrhu Rada města 5/2016 

Schválení návrhu Zastupitelstvo města 5/2016 

I. 

Oznámení 

o schválení 

/neschválení 

podpory: 

Písemně do 15 dnů od zveřejnění usnesení ZM na úřední desce MML (6/2016) 

J. 
Právní 

forma: 
Smlouva o poskytnutí účelové dotace 

K. 

Doklady 

požadované 

k uzavření 

smlouvy: 

Viz bod F. 

L. 
Způsob 

financování: 

Dotace budou úspěšným žadatelům zaslány po uzavření smlouvy o poskytnutí 

dotace, ve které bude specifikován předmět smlouvy, trvání smlouvy a účelovost 

vynaložených prostředků. Dotace budou zaslány bezhotovostním bankovním 

převodem na účet žadatele uvedený v žádosti o poskytnutí dotace do 20 dnů od 

uzavření smlouvy o poskytnutí dotace. 

M. 
Podmínky 

vyúčtování: 
Dle smlouvy o poskytnutí účelové dotace 

N. Ostatní:  
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Program Primární prevence sociálně patologických jevů 

 

Vyhlášení programu k předkládání žádostí o dotaci 

 

Číslo a název dílčího fondu: 4 Fond zdraví a prevence 

Číslo a název programu: 4.2 Primární prevence sociálně patologických jevů 

Účel podpory 

Podpora prevence sociálně patologických jevů, především 

užívání návykových látek, gambling, rasismus, xenofobie, 

šikana, týrání a zneužívání dětí či různé formy násilného 

chování. 

Důvody podpory stanoveného účelu 
Zajištění primární prevence sociálně patologických jevů pro 

občany města Liberec. 

Správce programů dílčího fondu Odbor školství a sociálních věcí  

Kontaktní osoby programu 
Pavlína Háková, tel.: 485 244 982 

hakova.pavlina@magistrat.liberec.cz 

Odkaz na webové stránky dílčího 

fondu / programu 
www.liberec.cz/dotace 

Lhůta pro podání žádosti 4. 3. 2016, 8.00 hodin - 21. 3. 2016, 17.00 hodin 

Celkový finanční objem určený pro 

toto vyhlášení programu  
400.000 Kč 

 

Výše dotace a uznatelnost výdajů programu 

Minimální výše dotace (v Kč) 0 Kč 

Maximální výše dotace (v Kč) 49.000 Kč 

Maximální výše dotace (v % z celkových 

uznatelných výdajů projektu) 
100 % 

Minimální výše spolufinancování ze strany žadatele 

(v % z celkových uznatelných výdajů projektu) 
0 % 

Maximální počet žádostí, které žadatel může 

předložit v tomto vyhlášení programu 
1 

Uznatelné výdaje Viz Pravidla pro poskytování dotací z Fondu 

zdraví a prevence 

Neuznatelné výdaje Viz Pravidla pro poskytování dotací z Fondu 

zdraví a prevence 

 

Ostatní podmínky programu 

A. 
Okruh 

způsobilých 

žadatelů: 

Fyzické a právnické osoby s výjimkou akciových společností s akciemi na 

doručitele 

B. 
Omezení 

podpory: 

Projekty budou posouzeny z hlediska možného poskytnutí finančních prostředků 

dle Nařízení Evropské komise č. 1407/2013 o použití článků 107 a 108 Smlouvy 

na podporu de minimis. 

C. 
Forma 

podpory: 
Účelová neinvestiční dotace z Dotačního fondu SML 

D. 
Termín 

realizace 

aktivit: 

1. 1. 2016 – 31. 12. 2016 

E. 

Způsob 

a místo 

podání 

žádosti: 

Prostřednictvím portálového podání na webových stránkách SML, které bude 

ověřeno pomocí datové schránky, elektronicky zaručeného podpisu, nebo 

doručením vytištěné a žadatelem podepsané žádosti buď poštou na adresu nám. 

Dr. E. Beneše 1, 460 59 Liberec, nebo osobně na podatelnu MML. 

F. 
Povinné 

přílohy 

k žádosti: 

K žádosti žadatel připojí elektronické kopie dokladů o zřízení bankovního účtu, 

právní subjektivitě právnické osoby (doklad o registraci, výpis z obchodního 

rejstříku, stanovy nebo statut) a jejím statutárním zástupci (aktuální zápis 
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o jmenování, pověření, plná moc). U fyzické osoby kopie platného občanského 

průkazu nebo živnostenského listu a dokladu o zřízení bankovního účtu. 

V případě přidělení dotace bude pro účel přípravy smlouvy o poskytnutí dotace 

vyžádáno předložení originálů nebo úředně ověřených kopií těchto dokladů, bez 

nichž nelze smlouvu uzavřít. 

G. 

Kritéria pro 

hodnocení, 

bodová 

škála 

kritérií, 

případně 

váhy 

kritérií: 

Minimální počet bodu: -10, maximální počet bodů: 100 

1. Využití dříve poskytnutých dotací od SML a dodržení smluvních 

ujednání: 
 žadatel v průběhu posledních tří let zvlášť závažným způsobem porušil 

smluvní ujednání, např. nedodáním vyúčtování dotace (-10 bodů) 

 žadatel v průběhu posledních tří let porušil smluvní ujednání, např. 

opožděným dodáním vyúčtování dotace (-5 bodů) 

 žadatel v průběhu posledních tří let dodržel všechna smluvní ujednání, popř. 

jde o zcela nového žadatele (0 bodů) 

2. Spolufinancování projektu z vlastních, resp. jiných zdrojů, uvedené 

v žádosti: 

 žádné spolufinancování, jen zdroje SML (5 bodů) 

 spolufinancování do 20 % včetně z uznatelných výdajů projektu (10 bodů) 

 spolufinancování nad 20 % až do 50 % včetně z uznatelných výdajů projektu 

(15 bodů) 

 spolufinancování vyšší než 50 % z uznatelných výdajů projektu (20 bodů) 

3. Zkušenost žadatele s relevantními projekty a jeho kapacity je realizovat: 

 Žadatel a jeho projektový tým nemají zkušenosti ani dostatečné kapacity 

k realizaci projektu (0 bodů) 

 Žadatel a jeho projektový tým mají dostačující zkušenosti a kapacity 

k realizaci projektu (1 - 5 bodů) 

 Žadatel má zkušený projektový tým i kapacity pro plnou realizaci projektu 

(6 - 10 bodů) 

4. Ekonomické zhodnocení projektu: 
 Rozpočet je neúplný, není v souladu s předkládanými aktivitami a aktivitami 

vyhlášeného programu (0 bodů) 

 Rozpočet je nepřehledný, některé položky neodpovídají aktivitám, nebo jsou 

nadhodnocené (1 - 13 bodů) 

 Rozpočet je přehledný, ale některé položky jsou nadhodnocené (14 - 18 bodů) 

 Rozpočet je přehledný, odpovídá aktivitám projektu i programu (19 - 25 

bodů) 

5. Kvalita a účelnost projektu: 
 Cíl projektu je nejasný, jednotlivé fáze jsou špatně popsány, nebo chybějí. 

Aktivity neodpovídají zvolenému záměru projektu (0 - 9 bodů) 

 Cíl projektu je relevantní, některé fáze projektu jsou ale nejasné, nebo chybějí. 

Aktivity částečně odpovídají zvolenému záměru projektu (10 - 14 bodů) 

 Cíl projektu je dobře zvolen, všechny fáze projektu jsou srozumitelné. 

Aktivity částečně odpovídají zvolenému záměru projektu (15 - 20 bodů) 

 Cíl projektu je dobře zvolen, všechny fáze projektu jsou srozumitelně 

popsány. Aktivity odpovídají zvolenému záměru projektu (21 - 25 bodů) 

6. Multiplikační efekty a dopady projektu: 
 Přínos projektu je sporný, má jen krátkodobý dopad a na jen velmi úzkou 

cílovou skupinu uživatelů/klientů (0 - 4 body) 

 Přínos projektu je (relativně) omezený a má dopad jen na deklarovanou, 

specifickou skupinu uživatelů/klientů (5 - 9 bodů) 

 Přínos projektu je (relativně) široký, má dopad na nezanedbatelnou skupinu 

uživatelů/klientů, a to v rámci delšího časového horizontu (10 - 15 bodů) 

 Přínos projektu je značný, má dopad na širokou skupinu uživatelů/klientů 

i významný časový přesah (16 - 20 bodů) 
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H. 
Lhůty pro 

rozhodnutí 

o žádosti: 

Konzultace žádostí 
Pavlína Háková, tel.: 485 244 982, 

hakova.pavlina@magistrat.liberec.cz 

do 18. 3. 2016, 

14.00 hodin 

Příjem žádostí Viz bod E. 
do 21. 3. 2016, 

17.00 hodin 

Kontrola 

administrativního 

souladu žádostí 

Odbor školství a sociálních věcí 3-4/2016 

Hodnocení a návrh 

na přidělení 

podpory 

Správní rada Fondu zdraví a prevence 4/2016 

Projednání návrhu Rada města 5/2016 

Schválení návrhu Zastupitelstvo města 5/2016 

I. 

Oznámení 

o schválení 

/neschválení 

podpory: 

Písemně do 15 dnů od zveřejnění usnesení ZM na úřední desce MML (6/2016) 

J. 
Právní 

forma: 
Smlouva o poskytnutí účelové dotace 

K. 

Doklady 

požadované 

k uzavření 

smlouvy: 

Viz bod F. 

L. 
Způsob 

financování: 

Dotace budou úspěšným žadatelům zaslány po uzavření smlouvy o poskytnutí 

dotace, ve které bude specifikován předmět smlouvy, trvání smlouvy a účelovost 

vynaložených prostředků. Dotace budou zaslány bezhotovostním bankovním 

převodem na účet žadatele uvedený v žádosti o poskytnutí dotace do 20 dnů od 

uzavření smlouvy o poskytnutí dotace. 

M. 
Podmínky 

vyúčtování: 
Dle smlouvy o poskytnutí účelové dotace 

N. Ostatní:  
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Program Prevence sociálního vyloučení a podpora začleňování 

 

Vyhlášení programu k předkládání žádostí o dotaci 

 

Číslo a název dílčího fondu: 4 Fond zdraví a prevence 

Číslo a název programu: 4.3 Program Prevence sociálního vyloučení a podpora začleňování 

Účel podpory 

Podpora specifických skupin ohrožených sociálním vyloučením, 

jako jsou zdravotně postižené osoby, osoby bez domova, osoby 

propuštěné z výkonu trestu, oběti trestných činů, osoby opouštějící 

ústavní péči, dlouhodobě nezaměstnaní, neúplné rodiny s dětmi či 

senioři (terénní programy, poradenství aj.) 

Podpora aktivit národnostních menšin a etnických skupin (terénní 

programy, poradenství aj.) 

Důvody podpory stanoveného 

účelu 

Zajištění prevence sociálního vyloučení a podpora začleňování 

ohrožených skupin obyvatel města Liberec 

Správce programů dílčího fondu Odbor školství a sociálních věcí  

Kontaktní osoby programu 
Pavlína Háková, tel.: 485 244 982 

hakova.pavlina@magistrat.liberec.cz 

Odkaz na webové stránky 

dílčího fondu / programu 
www.liberec.cz/dotace 

Lhůta pro podání žádosti 4. 3. 2016, 8.00 hodin - 21. 3. 2016, 17.00 hodin 

Celkový finanční objem určený 

pro toto vyhlášení programu  
400.000 Kč 

 

Výše dotace a uznatelnost výdajů programu 

Minimální výše dotace (v Kč) 0 Kč 

Maximální výše dotace (v Kč) 49.000 Kč 

Maximální výše dotace (v % z celkových 

uznatelných výdajů projektu) 
100 % 

Minimální výše spolufinancování ze strany žadatele 

(v % z celkových uznatelných výdajů projektu) 
0 % 

Maximální počet žádostí, které žadatel může 

předložit v tomto vyhlášení programu 
1 

Uznatelné výdaje Viz Pravidla pro poskytování dotací z Fondu 

zdraví a prevence 

Neuznatelné výdaje Viz Pravidla pro poskytování dotací z Fondu 

zdraví a prevence 

 

Ostatní podmínky programu 

A. 
Okruh 

způsobilých 

žadatelů: 

Fyzické a právnické osoby s výjimkou akciových společností s akciemi na 

doručitele 

B. 
Omezení 

podpory: 

Projekty budou posouzeny z hlediska možného poskytnutí finančních prostředků 

dle Nařízení Evropské komise č. 1407/2013 o použití článků 107 a 108 Smlouvy 

na podporu de minimis. 

C. 
Forma 

podpory: 
Účelová neinvestiční dotace z Dotačního fondu SML 

D. 
Termín 

realizace 

aktivit: 

1. 1. 2016 – 31. 12. 2016 

E. 

Způsob 

a místo 

podání 

žádosti: 

Prostřednictvím portálového podání na webových stránkách SML, které bude 

ověřeno pomocí datové schránky, elektronicky zaručeného podpisu, nebo 

doručením vytištěné a žadatelem podepsané žádosti buď poštou na adresu nám. 

Dr. E. Beneše 1, 460 59 Liberec, nebo osobně na podatelnu MML. 
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F. 
Povinné 

přílohy 

k žádosti: 

K žádosti žadatel připojí elektronické kopie dokladů o zřízení bankovního účtu, 

právní subjektivitě právnické osoby (doklad o registraci, výpis z obchodního 

rejstříku, stanovy nebo statut) a jejím statutárním zástupci (aktuální zápis 

o jmenování, pověření, plná moc). U fyzické osoby kopie platného občanského 

průkazu nebo živnostenského listu a dokladu o zřízení bankovního účtu. 

V případě přidělení dotace bude pro účel přípravy smlouvy o poskytnutí dotace 

vyžádáno předložení originálů nebo úředně ověřených kopií těchto dokladů, bez 

nichž nelze smlouvu uzavřít. 

G. 

Kritéria pro 

hodnocení, 

bodová 

škála 

kritérií, 

případně 

váhy 

kritérií: 

Minimální počet bodu: -10, maximální počet bodů: 100 

1. Využití dříve poskytnutých dotací od SML a dodržení smluvních 

ujednání: 
 žadatel v průběhu posledních tří let zvlášť závažným způsobem porušil 

smluvní ujednání, např. nedodáním vyúčtování dotace (-10 bodů) 

 žadatel v průběhu posledních tří let porušil smluvní ujednání, např. 

opožděným dodáním vyúčtování dotace (-5 bodů) 

 žadatel v průběhu posledních tří let dodržel všechna smluvní ujednání, popř. 

jde o zcela nového žadatele (0 bodů) 

2. Spolufinancování projektu z vlastních, resp. jiných zdrojů, uvedené 

v žádosti: 

 žádné spolufinancování, jen zdroje SML (5 bodů) 

 spolufinancování do 20 % včetně z uznatelných výdajů projektu (10 bodů) 

 spolufinancování nad 20 % až do 50 % včetně z uznatelných výdajů projektu 

(15 bodů) 

 spolufinancování vyšší než 50 % z uznatelných výdajů projektu (20 bodů) 

3. Zkušenost žadatele s relevantními projekty a jeho kapacity je realizovat: 

 Žadatel a jeho projektový tým nemají zkušenosti ani dostatečné kapacity 

k realizaci projektu (0 bodů) 

 Žadatel a jeho projektový tým mají dostačující zkušenosti a kapacity 

k realizaci projektu (1 - 5 bodů) 

 Žadatel má zkušený projektový tým i kapacity pro plnou realizaci projektu 

(6 - 10 bodů) 

4. Ekonomické zhodnocení projektu: 
 Rozpočet je neúplný, není v souladu s předkládanými aktivitami a aktivitami 

vyhlášeného programu (0 bodů) 

 Rozpočet je nepřehledný, některé položky neodpovídají aktivitám, nebo jsou 

nadhodnocené (1 - 13 bodů) 

 Rozpočet je přehledný, ale některé položky jsou nadhodnocené (14 - 18 bodů) 

 Rozpočet je přehledný, odpovídá aktivitám projektu i programu (19 - 25 

bodů) 

5. Kvalita a účelnost projektu: 
 Cíl projektu je nejasný, jednotlivé fáze jsou špatně popsány, nebo chybějí. 

Aktivity neodpovídají zvolenému záměru projektu (0 - 9 bodů) 

 Cíl projektu je relevantní, některé fáze projektu jsou ale nejasné, nebo chybějí. 

Aktivity částečně odpovídají zvolenému záměru projektu (10 - 14 bodů) 

 Cíl projektu je dobře zvolen, všechny fáze projektu jsou srozumitelné. 

Aktivity částečně odpovídají zvolenému záměru projektu (15 - 20 bodů) 

 Cíl projektu je dobře zvolen, všechny fáze projektu jsou srozumitelně 

popsány. Aktivity odpovídají zvolenému záměru projektu (21 - 25 bodů) 

6. Multiplikační efekty a dopady projektu: 
 Přínos projektu je sporný, má jen krátkodobý dopad a na jen velmi úzkou 

cílovou skupinu uživatelů/klientů (0 - 4 body) 

 Přínos projektu je (relativně) omezený a má dopad jen na deklarovanou, 

specifickou skupinu uživatelů/klientů (5 - 9 bodů) 

 Přínos projektu je (relativně) široký, má dopad na nezanedbatelnou skupinu 

uživatelů/klientů, a to v rámci delšího časového horizontu (10 - 15 bodů) 
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 Přínos projektu je značný, má dopad na širokou skupinu uživatelů/klientů 

i významný časový přesah (16 - 20 bodů) 

H. 
Lhůty pro 

rozhodnutí 

o žádosti: 

Konzultace žádostí 
Pavlína Háková, tel.: 485 244 982, 

hakova.pavlina@magistrat.liberec.cz 

do 18. 3. 2016, 

14.00 hodin 

Příjem žádostí Viz bod E. 
do 21. 3. 2016, 

17.00 hodin 

Kontrola 

administrativního 

souladu žádostí 

Odbor školství a sociálních věcí 3-4/2016 

Hodnocení a návrh 

na přidělení 

podpory 

Správní rada Fondu zdraví a prevence 4/2016 

Projednání návrhu Rada města 5/2016 

Schválení návrhu Zastupitelstvo města 5/2016 

I. 

Oznámení 

o schválení 

/neschválení 

podpory: 

Písemně do 15 dnů od zveřejnění usnesení ZM na úřední desce MML (6/2016) 

J. 
Právní 

forma: 
Smlouva o poskytnutí účelové dotace 

K. 

Doklady 

požadované 

k uzavření 

smlouvy: 

Viz bod F. 

L. 
Způsob 

financování: 

Dotace budou úspěšným žadatelům zaslány po uzavření smlouvy o poskytnutí 

dotace, ve které bude specifikován předmět smlouvy, trvání smlouvy a účelovost 

vynaložených prostředků. Dotace budou zaslány bezhotovostním bankovním 

převodem na účet žadatele uvedený v žádosti o poskytnutí dotace do 20 dnů od 

uzavření smlouvy o poskytnutí dotace. 

M. 
Podmínky 

vyúčtování: 
Dle smlouvy o poskytnutí účelové dotace 

N. Ostatní:  
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Program Protidrogová politika 

 

Vyhlášení programu k předkládání žádostí o dotaci 

 

Číslo a název dílčího fondu: 4 Fond zdraví a prevence 

Číslo a název programu: 4.4 Program Protidrogová politika 

Účel podpory 
Podpora aktivit směřovaných na specifické skupiny obyvatel 

v oblasti protidrogové politiky. 

Důvody podpory stanoveného účelu 

Snížení míry užívání všech typů návykových látek a snížení míry 

problémového hráčství; snížení potencionálního rizika a škody 

plynoucí z užívání návykových látek a problémového hráčství 

Správce programů dílčího fondu Odbor školství a sociálních věcí  

Kontaktní osoby programu 
Pavlína Háková, tel.: 485 244 982 

hakova.pavlina@magistrat.liberec.cz 

Odkaz na webové stránky dílčího 

fondu / programu 
www.liberec.cz/dotace 

Lhůta pro podání žádosti 4. 3. 2016, 8.00 hodin - 21. 3. 2016, 17.00 hodin 

Celkový finanční objem určený pro 

toto vyhlášení programu  
200.000 Kč 

 

Výše dotace a uznatelnost výdajů programu 

Minimální výše dotace (v Kč) 0 Kč 

Maximální výše dotace (v Kč) 49.000 Kč 

Maximální výše dotace (v % z celkových 

uznatelných výdajů projektu) 
100 % 

Minimální výše spolufinancování ze strany žadatele 

(v % z celkových uznatelných výdajů projektu) 
0 % 

Maximální počet žádostí, které žadatel může 

předložit v tomto vyhlášení programu 
1 

Uznatelné výdaje Viz Pravidla pro poskytování dotací z Fondu 

zdraví a prevence 

Neuznatelné výdaje Viz Pravidla pro poskytování dotací z Fondu 

zdraví a prevence 

 

Ostatní podmínky programu 

A. 
Okruh 

způsobilých 

žadatelů: 

Fyzické a právnické osoby s výjimkou akciových společností s akciemi na 

doručitele 

B. 
Omezení 

podpory: 

Projekty budou posouzeny z hlediska možného poskytnutí finančních prostředků 

dle Nařízení Evropské komise č. 1407/2013 o použití článků 107 a 108 Smlouvy 

na podporu de minimis. 

C. 
Forma 

podpory: 
Účelová neinvestiční dotace z Dotačního fondu SML 

D. 
Termín 

realizace 

aktivit: 

1. 1. 2016 – 31. 12. 2016 

E. 

Způsob 

a místo 

podání 

žádosti: 

Prostřednictvím portálového podání na webových stránkách SML, které bude 

ověřeno pomocí datové schránky, elektronicky zaručeného podpisu, nebo 

doručením vytištěné a žadatelem podepsané žádosti buď poštou na adresu nám. 

Dr. E. Beneše 1, 460 59 Liberec, nebo osobně na podatelnu MML. 

F. 
Povinné 

přílohy 

k žádosti: 

K žádosti žadatel připojí elektronické kopie dokladů o zřízení bankovního účtu, 

právní subjektivitě právnické osoby (doklad o registraci, výpis z obchodního 

rejstříku, stanovy nebo statut) a jejím statutárním zástupci (aktuální zápis 

o jmenování, pověření, plná moc). U fyzické osoby kopie platného občanského 
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průkazu nebo živnostenského listu a dokladu o zřízení bankovního účtu. 

V případě přidělení dotace bude pro účel přípravy smlouvy o poskytnutí dotace 

vyžádáno předložení originálů nebo úředně ověřených kopií těchto dokladů, bez 

nichž nelze smlouvu uzavřít. 

G. 

Kritéria pro 

hodnocení, 

bodová 

škála 

kritérií, 

případně 

váhy 

kritérií: 

Minimální počet bodu: -10, maximální počet bodů: 100 

1. Využití dříve poskytnutých dotací od SML a dodržení smluvních 

ujednání: 
 žadatel v průběhu posledních tří let zvlášť závažným způsobem porušil 

smluvní ujednání, např. nedodáním vyúčtování dotace (-10 bodů) 

 žadatel v průběhu posledních tří let porušil smluvní ujednání, např. 

opožděným dodáním vyúčtování dotace (-5 bodů) 

 žadatel v průběhu posledních tří let dodržel všechna smluvní ujednání, popř. 

jde o zcela nového žadatele (0 bodů) 

2. Spolufinancování projektu z vlastních, resp. jiných zdrojů, uvedené 

v žádosti: 

 žádné spolufinancování, jen zdroje SML (5 bodů) 

 spolufinancování do 20 % včetně z uznatelných výdajů projektu (10 bodů) 

 spolufinancování nad 20 % až do 50 % včetně z uznatelných výdajů projektu 

(15 bodů) 

 spolufinancování vyšší než 50 % z uznatelných výdajů projektu (20 bodů) 

3. Zkušenost žadatele s relevantními projekty a jeho kapacity je realizovat: 

 Žadatel a jeho projektový tým nemají zkušenosti ani dostatečné kapacity 

k realizaci projektu (0 bodů) 

 Žadatel a jeho projektový tým mají dostačující zkušenosti a kapacity 

k realizaci projektu (1 - 5 bodů) 

 Žadatel má zkušený projektový tým i kapacity pro plnou realizaci projektu 

(6 - 10 bodů) 

4. Ekonomické zhodnocení projektu: 
 Rozpočet je neúplný, není v souladu s předkládanými aktivitami a aktivitami 

vyhlášeného programu (0 bodů) 

 Rozpočet je nepřehledný, některé položky neodpovídají aktivitám, nebo jsou 

nadhodnocené (1 - 13 bodů) 

 Rozpočet je přehledný, ale některé položky jsou nadhodnocené (14 - 18 bodů) 

 Rozpočet je přehledný, odpovídá aktivitám projektu i programu (19 - 25 

bodů) 

5. Kvalita a účelnost projektu: 
 Cíl projektu je nejasný, jednotlivé fáze jsou špatně popsány, nebo chybějí. 

Aktivity neodpovídají zvolenému záměru projektu (0 - 9 bodů) 

 Cíl projektu je relevantní, některé fáze projektu jsou ale nejasné, nebo chybějí. 

Aktivity částečně odpovídají zvolenému záměru projektu (10 - 14 bodů) 

 Cíl projektu je dobře zvolen, všechny fáze projektu jsou srozumitelné. 

Aktivity částečně odpovídají zvolenému záměru projektu (15 - 20 bodů) 

 Cíl projektu je dobře zvolen, všechny fáze projektu jsou srozumitelně 

popsány. Aktivity odpovídají zvolenému záměru projektu (21 - 25 bodů) 

6. Multiplikační efekty a dopady projektu: 
 Přínos projektu je sporný, má jen krátkodobý dopad a na jen velmi úzkou 

cílovou skupinu uživatelů/klientů (0 - 4 body) 

 Přínos projektu je (relativně) omezený a má dopad jen na deklarovanou, 

specifickou skupinu uživatelů/klientů (5 - 9 bodů) 

 Přínos projektu je (relativně) široký, má dopad na nezanedbatelnou skupinu 

uživatelů/klientů, a to v rámci delšího časového horizontu (10 - 15 bodů) 

 Přínos projektu je značný, má dopad na širokou skupinu uživatelů/klientů 

i významný časový přesah (16 - 20 bodů) 

Příloha usnesení č. 57/2016



  Příloha 4 

 

H. 
Lhůty pro 

rozhodnutí 

o žádosti: 

Konzultace žádostí 
Pavlína Háková, tel.: 485 244 982, 

hakova.pavlina@magistrat.liberec.cz 

do 18. 3. 2016, 

14.00 hodin 

Příjem žádostí Viz bod E. 
do 21. 3. 2016, 

17.00 hodin 

Kontrola 

administrativního 

souladu žádostí 

Odbor školství a sociálních věcí 3-4/2016 

Hodnocení a návrh 

na přidělení 

podpory 

Správní rada Fondu zdraví a prevence 4/2016 

Projednání návrhu Rada města 5/2016 

Schválení návrhu Zastupitelstvo města 5/2016 

I. 

Oznámení 

o schválení 

/neschválení 

podpory: 

Písemně do 15 dnů od zveřejnění usnesení ZM na úřední desce MML (6/2016) 

J. 
Právní 

forma: 
Smlouva o poskytnutí účelové dotace 

K. 

Doklady 

požadované 

k uzavření 

smlouvy: 

Viz bod F. 

L. 
Způsob 

financování: 

Dotace budou úspěšným žadatelům zaslány po uzavření smlouvy o poskytnutí 

dotace, ve které bude specifikován předmět smlouvy, trvání smlouvy a účelovost 

vynaložených prostředků. Dotace budou zaslány bezhotovostním bankovním 

převodem na účet žadatele uvedený v žádosti o poskytnutí dotace do 20 dnů od 

uzavření smlouvy o poskytnutí dotace. 

M. 
Podmínky 

vyúčtování: 
Dle smlouvy o poskytnutí účelové dotace 

N. Ostatní:  
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Program Prevence kriminality a bezpečnost silniční dopravy  

 

Vyhlášení programu k předkládání žádostí o dotaci 

 

Číslo a název dílčího fondu: 4 Fond zdraví a prevence 

Číslo a název programu: 4.5 Program Prevence kriminality a bezpečnost silniční dopravy 

Účel podpory 
Podpora prevence bezpečnosti silniční dopravy a aktivit 

prevence kriminality. 

Důvody podpory stanoveného účelu 
Zajištění prevence kriminality a bezpečnosti silniční dopravy 

na území statutárního města Liberec. 

Správce programů dílčího fondu Odbor školství a sociálních věcí  

Kontaktní osoby programu 
Pavlína Háková, tel.: 485 244 982 

hakova.pavlina@magistrat.liberec.cz 

Odkaz na webové stránky dílčího 

fondu / programu 
www.liberec.cz/dotace 

Lhůta pro podání žádosti 4. 3. 2016, 8.00 hodin - 21. 3. 2016, 17.00 hodin 

Celkový finanční objem určený pro 

toto vyhlášení programu  
100.000 Kč 

 

Výše dotace a uznatelnost výdajů programu 

Minimální výše dotace (v Kč) 0 Kč 

Maximální výše dotace (v Kč) 49.000 Kč 

Maximální výše dotace (v % z celkových 

uznatelných výdajů projektu) 
100 % 

Minimální výše spolufinancování ze strany žadatele 

(v % z celkových uznatelných výdajů projektu) 
0 % 

Maximální počet žádostí, které žadatel může 

předložit v tomto vyhlášení programu 
1 

Uznatelné výdaje 
Viz Pravidla pro poskytování dotací z Fondu 

zdraví a prevence 

Neuznatelné výdaje 
Viz Pravidla pro poskytování dotací z Fondu 

zdraví a prevence 

 

Ostatní podmínky programu 

A. 
Okruh 

způsobilých 

žadatelů: 

Fyzické a právnické osoby s výjimkou akciových společností s akciemi na 

doručitele 

B. 
Omezení 

podpory: 

Projekty budou posouzeny z hlediska možného poskytnutí finančních prostředků 

dle Nařízení Evropské komise č. 1407/2013 o použití článků 107 a 108 Smlouvy 

na podporu de minimis. 

C. 
Forma 

podpory: 
Účelová neinvestiční dotace z Dotačního fondu SML 

D. 
Termín 

realizace 

aktivit: 

1. 1. 2016 – 31. 12. 2016 

E. 

Způsob 

a místo 

podání 

žádosti: 

Prostřednictvím portálového podání na webových stránkách SML, které bude 

ověřeno pomocí datové schránky, elektronicky zaručeného podpisu, nebo 

doručením vytištěné a žadatelem podepsané žádosti buď poštou na adresu nám. 

Dr. E. Beneše 1, 460 59 Liberec, nebo osobně na podatelnu MML. 

F. 
Povinné 

přílohy 

k žádosti: 

K žádosti žadatel připojí elektronické kopie dokladů o zřízení bankovního účtu, 

právní subjektivitě právnické osoby (doklad o registraci, výpis z obchodního 

rejstříku, stanovy nebo statut) a jejím statutárním zástupci (aktuální zápis 

o jmenování, pověření, plná moc). U fyzické osoby kopie platného občanského 

průkazu nebo živnostenského listu a dokladu o zřízení bankovního účtu. 
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V případě přidělení dotace bude pro účel přípravy smlouvy o poskytnutí dotace 

vyžádáno předložení originálů nebo úředně ověřených kopií těchto dokladů, bez 

nichž nelze smlouvu uzavřít. 

G. 

Kritéria pro 

hodnocení, 

bodová 

škála 

kritérií, 

případně 

váhy 

kritérií: 

Minimální počet bodu: -10, maximální počet bodů: 100 

1. Využití dříve poskytnutých dotací od SML a dodržení smluvních 

ujednání: 
 žadatel v průběhu posledních tří let zvlášť závažným způsobem porušil 

smluvní ujednání, např. nedodáním vyúčtování dotace (-10 bodů) 

 žadatel v průběhu posledních tří let porušil smluvní ujednání, např. 

opožděným dodáním vyúčtování dotace (-5 bodů) 

 žadatel v průběhu posledních tří let dodržel všechna smluvní ujednání, popř. 

jde o zcela nového žadatele (0 bodů) 

2. Spolufinancování projektu z vlastních, resp. jiných zdrojů, uvedené 

v žádosti: 

 žádné spolufinancování, jen zdroje SML (5 bodů) 

 spolufinancování do 20 % včetně z uznatelných výdajů projektu (10 bodů) 

 spolufinancování nad 20 % až do 50 % včetně z uznatelných výdajů projektu 

(15 bodů) 

 spolufinancování vyšší než 50 % z uznatelných výdajů projektu (20 bodů) 

3. Zkušenost žadatele s relevantními projekty a jeho kapacity je realizovat: 

 Žadatel a jeho projektový tým nemají zkušenosti ani dostatečné kapacity 

k realizaci projektu (0 bodů) 

 Žadatel a jeho projektový tým mají dostačující zkušenosti a kapacity 

k realizaci projektu (1 - 5 bodů) 

 Žadatel má zkušený projektový tým i kapacity pro plnou realizaci projektu 

(6 - 10 bodů) 

4. Ekonomické zhodnocení projektu: 
 Rozpočet je neúplný, není v souladu s předkládanými aktivitami a aktivitami 

vyhlášeného programu (0 bodů) 

 Rozpočet je nepřehledný, některé položky neodpovídají aktivitám, nebo jsou 

nadhodnocené (1 - 13 bodů) 

 Rozpočet je přehledný, ale některé položky jsou nadhodnocené (14 - 18 bodů) 

 Rozpočet je přehledný, odpovídá aktivitám projektu i programu (19 - 25 

bodů) 

5. Kvalita a účelnost projektu: 
 Cíl projektu je nejasný, jednotlivé fáze jsou špatně popsány, nebo chybějí. 

Aktivity neodpovídají zvolenému záměru projektu (0 - 9 bodů) 

 Cíl projektu je relevantní, některé fáze projektu jsou ale nejasné, nebo chybějí. 

Aktivity částečně odpovídají zvolenému záměru projektu (10 - 14 bodů) 

 Cíl projektu je dobře zvolen, všechny fáze projektu jsou srozumitelné. 

Aktivity částečně odpovídají zvolenému záměru projektu (15 - 20 bodů) 

 Cíl projektu je dobře zvolen, všechny fáze projektu jsou srozumitelně 

popsány. Aktivity odpovídají zvolenému záměru projektu (21 - 25 bodů) 

6. Multiplikační efekty a dopady projektu: 
 Přínos projektu je sporný, má jen krátkodobý dopad a na jen velmi úzkou 

cílovou skupinu uživatelů/klientů (0 - 4 body) 

 Přínos projektu je (relativně) omezený a má dopad jen na deklarovanou, 

specifickou skupinu uživatelů/klientů (5 - 9 bodů) 

 Přínos projektu je (relativně) široký, má dopad na nezanedbatelnou skupinu 

uživatelů/klientů, a to v rámci delšího časového horizontu (10 - 15 bodů) 

 Přínos projektu je značný, má dopad na širokou skupinu uživatelů/klientů 

i významný časový přesah (16 - 20 bodů) 

H. 
Lhůty pro 

rozhodnutí 
Konzultace žádostí 

Pavlína Háková, tel.: 485 244 982, 

hakova.pavlina@magistrat.liberec.cz 

do 18. 3. 2016, 

14.00 hodin 
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o žádosti: 
Příjem žádostí Viz bod E. 

do 21. 3. 2016, 

17.00 hodin 

Kontrola 

administrativního 

souladu žádostí 

Odbor školství a sociálních věcí 3-4/2016 

Hodnocení a návrh 

na přidělení 

podpory 

Správní rada Fondu zdraví a prevence 4/2016 

Projednání návrhu Rada města 5/2016 

Schválení návrhu Zastupitelstvo města 5/2016 

I. 

Oznámení 

o schválení 

/neschválení 

podpory: 

Písemně do 15 dnů od zveřejnění usnesení ZM na úřední desce MML (6/2016) 

J. 
Právní 

forma: 
Smlouva o poskytnutí účelové dotace 

K. 

Doklady 

požadované 

k uzavření 

smlouvy: 

Viz bod F. 

L. 
Způsob 

financování: 

Dotace budou úspěšným žadatelům zaslány po uzavření smlouvy o poskytnutí 

dotace, ve které bude specifikován předmět smlouvy, trvání smlouvy a účelovost 

vynaložených prostředků. Dotace budou zaslány bezhotovostním bankovním 

převodem na účet žadatele uvedený v žádosti o poskytnutí dotace do 20 dnů od 

uzavření smlouvy o poskytnutí dotace. 

M. 
Podmínky 

vyúčtování: 
Dle smlouvy o poskytnutí účelové dotace 

N. Ostatní:  
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Fond kultury a cestovního ruchu 

 

Vyhlášení programů k předkládání žádostí o dotaci 

 

Fond kultury a cestovního ruchu 

IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE DÍLČÍHO FONDU 

Číslo a název dílčího fondu 5 Fond kultury a cestovního ruchu 

Správce programů dílčího 

fondu 
Odbor cestovního ruchu, kultury a sportu 

Počet programů v rámci 

dílčího fondu 
4 

 PŘEDMĚT DÍLČÍHO FONDU 

Podpora kultury a cestovního ruchu na území statutárního města Liberec 

PROGRAMY V RÁMCI DÍLČÍHO FONDU 

Číslo a název programu Účel programu 

5.1 Živá kultura v centru 

města 

Podpora živých veřejných vystoupení, živých veřejných projektů 

a akcí v centru města, vymezeném hranicemi pěší zóny, na zajištění 

jejich realizace a na tvorbu a zajištění jejich propagace. 

5.2 Kulturní projekty na 

území města Liberec 

Podpora kulturních projektů na celém území města, jakou jsou 

například jednorázová představení, festivaly, slavnosti, koncerty, 

pohádky, tematické večery, výstavy či expozice, jednorázové výtvarné 

počiny, umělecké performance aj., na zajištění jejich realizace a na 

tvorbu a zajištění jejich propagace. 

Podpora oprav drobných objektů historického dědictví. 

5.2 Liberec jako turistická 

destinace 

Podpora rozšíření turistické nabídky v cestovním ruchu na území 

města Liberec (zavedení či realizace produktů zážitkové, incentivní, 

horské, kongresové, kulinářské turistiky, cykloturistiky, ekoturistiky, 

turistiky pro handicapované klienty aj.), na marketingovou podporu a 

propagaci destinace a značky Liberec. 

5.4 Publikace, tisky a další 

média 

Podpora tisků nekomerčních publikací neškolského typu, vztahujících 

se k městu Liberec, a na služby související s jejich realizací 

(korektury, tisk, grafika, foto aj.). 

Podpora foto, audio a video záznamů, produktů nových médií, 

vztahujících se k městu Liberec, a na služby související s jejich 

realizací (digitální záznamy, nahrávací frekvence, grafické práce, 

střih, mastering aj.). 
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Program Živá kultura v centru města Liberce 

 

Vyhlášení programu k předkládání žádostí o dotaci 

 

Číslo a název dílčího fondu: 5 Fond kultury a cestovního ruchu 

Číslo a název programu: 5.1 Živá kultura v centru města Liberce 

Účel podpory 

Podpora živých veřejných vystoupení, živých veřejných projektů 

a akcí v centru města, vymezeném hranicemi pěší zóny, na 

zajištění jejich realizace a na tvorbu a zajištění jejich propagace. 

Důvody podpory stanoveného 

účelu 

Zatraktivnění kultury pro širokou veřejnost a podpora rozvoje 

cestovního ruchu na území města Liberce. 

Správce programů dílčího fondu Odbor cestovního ruchu, kultury a sportu 

Kontaktní osoby programu 
Ing. Jitka Strasserová, tel.: 485 243 381, 

strasserova.jitka@magistrat.liberec.cz 

Odkaz na webové stránky 

dílčího fondu / programu 
www.liberec.cz/dotace 

Lhůta pro podání žádosti 4. 3. 2016, 8.00 hodin - 21. 3. 2016, 17.00 hodin 

Celkový finanční objem určený 

pro toto vyhlášení programu  
280 000 Kč 

 

Výše dotace a uznatelnost výdajů programu 

Minimální výše dotace (v Kč) 0 Kč 

Maximální výše dotace (v Kč) 49 000 Kč  

Maximální výše dotace SML z celkových 

uznatelných výdajů projektu (v %) 
100 % 

Minimální výše spolufinancování ze strany žadatele 

(v % z celkových uznatelných výdajů projektu) 
0 % 

Maximální počet žádostí, které může podat jeden 

žadatel v této výzvě do programu 
1 

Uznatelné výdaje Viz Pravidla pro poskytování dotací z Fondu 

kultury a cestovního ruchu 

Neuznatelné výdaje Viz Pravidla pro poskytování dotací z Fondu 

kultury a cestovního ruchu 

 

Ostatní podmínky programu 

A. 
Okruh 

způsobilých 

žadatelů: 

Fyzické a právnické osoby s výjimkou akciových společností s akciemi na 

doručitele 

B. 
Omezení 

podpory: 

Projekty budou posouzeny z hlediska možného poskytnutí finančních 

prostředků dle Nařízení Evropské komise č. 1407/2013 o použití článků 107 

a 108 Smlouvy na podporu de minimis. 

C. 
Forma 

podpory: 
Účelová neinvestiční dotace z Dotačního fondu SML 

D. 
Termín 

realizace 

aktivit: 

1. 4. 2016 – 30. 9. 2016 

E. 

Způsob 

a místo 

podání 

žádosti: 

Prostřednictvím portálového podání na webových stránkách SML, které bude 

ověřeno pomocí datové schránky, elektronicky zaručeného podpisu, nebo 

doručením vytištěné a žadatelem podepsané žádosti buď poštou na adresu nám. 

Dr. E. Beneše 1, 460 59 Liberec, nebo osobně na podatelnu MML. 

F. 
Povinné 

přílohy 

k žádosti: 

K žádosti žadatel připojí elektronické kopie dokladů o zřízení bankovního účtu, 

právní subjektivitě právnické osoby (doklad o registraci, výpis z obchodního 

rejstříku, stanovy nebo statut) a jejím statutárním zástupci (aktuální zápis 

o jmenování, pověření, plná moc). U fyzické osoby kopie platného občanského 
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průkazu nebo živnostenského listu a dokladu o zřízení bankovního účtu. 

V případě přidělení dotace bude pro účel přípravy smlouvy o poskytnutí dotace 

vyžádáno předložení originálů nebo úředně ověřených kopií těchto dokladů, bez 

nichž nelze smlouvu uzavřít. 

G. 

Kritéria pro 

hodnocení, 

bodová 

škála 

kritérií, 

případně 

váhy 

kritérií: 

Minimální počet bodů: -10, maximální počet bodů: +100 

1. Spolufinancování projektu z vlastních, resp. jiných zdrojů, uvedené 

v žádosti: 

 žádné spolufinancování, jen zdroje SML (5 bodů) 

 spolufinancování do 20 % včetně z uznatelných výdajů projektu (10 bodů) 

 spolufinancování nad 20 % až do 50 % včetně z uznatelných výdajů 

projektu (15 bodů) 

 spolufinancování vyšší než 50 % z uznatelných výdajů projektu (20 bodů) 

2. Zkušenost žadatele s relevantními projekty a jeho kapacity je 

realizovat: 

 Žadatel a jeho projektový tým nemají zkušenosti ani dostatečné kapacity 

k realizaci projektu (0 bodů) 

 Žadatel a jeho projektový tým mají dostačující zkušenosti a kapacity 

k realizaci projektu (1 - 5 bodů) 

 Žadatel má zkušený projektový tým i kapacity pro plnou realizaci projektu 

(6 - 10 bodů) 

3. Ekonomické zhodnocení projektu: 
 Rozpočet je neúplný, není v souladu s předkládanými aktivitami a 

aktivitami vyhlášeného programu (0 bodů) 

 Rozpočet je nepřehledný, některé položky neodpovídají aktivitám, nebo jsou 

nadhodnocené (1 - 13 bodů) 

 Rozpočet je přehledný, ale některé položky jsou nadhodnocené (14 - 18 

bodů) 

Rozpočet je přehledný, odpovídá aktivitám projektu i programu (19 - 25 bodů)  

4. Kvalita a účelnost projektu: 
 Cíl projektu je nejasný, jednotlivé fáze jsou špatně popsány, nebo chybějí. 

Aktivity neodpovídají zvolenému záměru projektu (0 - 9 bodů) 

 Cíl projektu je relevantní, některé fáze projektu jsou ale nejasné, nebo 

chybějí. Aktivity částečně odpovídají zvolenému záměru projektu (10 - 14 

bodů) 

 Cíl projektu je dobře zvolen, všechny fáze projektu jsou srozumitelné. 

Aktivity částečně odpovídají zvolenému záměru projektu (15 - 20 bodů) 

 Cíl projektu je dobře zvolen, všechny fáze projektu jsou srozumitelně 

popsány. Aktivity odpovídají zvolenému záměru projektu (21 - 25 bodů) 

5. Multiplikační efekty a dopady projektu: 
 Přínos projektu je sporný, má jen krátkodobý dopad a na jen velmi úzkou 

cílovou skupinu uživatelů/klientů (0 - 4 body) 

 Přínos projektu je (relativně) omezený a má dopad jen na deklarovanou, 

specifickou skupinu uživatelů/klientů (5 - 9 bodů) 

 Přínos projektu je (relativně) široký, má dopad na nezanedbatelnou skupinu 

uživatelů/klientů, a to v rámci delšího časového horizontu (10 - 15 bodů) 

Přínos projektu je značný, má dopad na širokou skupinu uživatelů/klientů 

i významný časový přesah (16 - 20 bodů) 

H. 
Lhůty pro 

rozhodnutí 

o žádosti: 

Konzultace žádostí 
Ing. Jitka Strasserová, tel.: 485 243 381, 

strasserova.jitka@magistrat.liberec.cz 

do 

18. 3. 2016, 

14.00 hodin 

Příjem žádostí Viz bod E. 

do 

21. 3. 2016, 

17.00 hodin 
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Kontrola 

administrativního 

souladu žádostí 

Odbor cestovního ruchu, kultury a 

sportu 
3-4/2016 

Hodnocení a návrh 

na přidělení podpory 

Správní rada Fondu kultury a 

cestovního ruchu 
4/2016 

Projednání návrhu Rada města Liberec 5/2016 

Schválení návrhu Zastupitelstvo města Liberec 5/2016 

I. 

Oznámení 

o schválení 

/neschválení 

podpory: 

Písemně do 15 dnů od zveřejnění usnesení ZM na úřední desce MML (6/2016) 

J. 
Právní 

forma: 
Smlouva o poskytnutí účelové dotace 

K. 

Doklady 

požadované 

k uzavření 

smlouvy: 

Viz bod F. 

L. 
Způsob 

financování: 

Dotace budou úspěšným žadatelům zaslány po uzavření smlouvy o poskytnutí 

dotace, ve které bude specifikován předmět smlouvy, trvání smlouvy 

a účelovost vynaložených prostředků. Dotace budou zaslány bezhotovostním 

bankovním převodem na účet žadatele uvedený v žádosti o poskytnutí dotace do 

20 dnů od uzavření smlouvy o poskytnutí dotace. 

M. 
Podmínky 

vyúčtování: 
Dle smlouvy o poskytnutí účelové dotace 

N. Ostatní:  
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Program Kulturní projekty na území města Liberec 

 

Vyhlášení programu k předkládání žádostí o dotaci 

 

Číslo a název dílčího fondu: 5 Fond kultury a cestovního ruchu 

Číslo a název programu: 5.2 Kulturní projekty na území města Liberec 

Účel podpory 

Podpora kulturních projektů na celém území města, jakou jsou 

například jednorázová představení, festivaly, slavnosti, koncerty, 

pohádky, tematické večery, výstavy či expozice, jednorázové 

výtvarné počiny, umělecké performance aj., na zajištění jejich 

realizace a na tvorbu a zajištění jejich propagace. 

Podpora oprav drobných objektů historického dědictví. 

Důvody podpory stanoveného 

účelu 

Zatraktivnění kultury pro širokou veřejnost na území města 

Liberce a umožnění drobných oprav historických objektů. 

Správce programů dílčího fondu Odbor cestovního ruchu, kultury a sportu 

Kontaktní osoby programu 
Ing. Jitka Strasserová, tel.: 485 243 381, 

strasserova.jitka@magistrat.liberec.cz 

Odkaz na webové stránky dílčího 

fondu / programu 
www.liberec.cz/dotace 

Lhůta pro podání žádosti 4. 3. 2016, 8.00 hodin - 21. 3. 2016, 17.00 hodin 

Celkový finanční objem určený 

pro toto vyhlášení programu  
400 000 Kč 

 

Výše dotace a uznatelnost výdajů programu 

Minimální výše dotace (v Kč) 0 Kč 

Maximální výše dotace (v Kč) 49 000 Kč  

Maximální výše dotace SML z celkových 

uznatelných výdajů projektu (v %) 
100 % 

Minimální výše spolufinancování ze strany žadatele 

(v % z celkových uznatelných výdajů projektu) 
0 % 

Maximální počet žádostí, které může podat jeden 

žadatel v této výzvě do programu 
1 

Uznatelné výdaje Viz Pravidla pro poskytování dotací z Fondu 

kultury a cestovního ruchu 

Neuznatelné výdaje Viz Pravidla pro poskytování dotací z Fondu 

kultury a cestovního ruchu 

 

Ostatní podmínky programu 

A. 
Okruh 

způsobilých 

žadatelů: 

Fyzická či právnická osoba s výjimkou akciové společnosti s akciemi na 

doručitele. 

B. 
Omezení 

podpory: 

Projekty budou posouzeny z hlediska možného poskytnutí finančních 

prostředků dle Nařízení Evropské komise č. 1407/2013 o použití článků 107 

a 108 Smlouvy na podporu de minimis. 

C. 
Forma 

podpory: 
účelová neinvestiční dotace  

D. 
Termín 

realizace 

aktivit: 

19. 3. 2016 – 30. 9. 2016 

E. 

Způsob 

a místo 

podání 

žádosti: 

Prostřednictvím portálového podání na webových stránkách SML, které bude 

ověřeno pomocí datové schránky, elektronicky zaručeného podpisu, nebo 

doručením vytištěné a žadatelem podepsané žádosti buď poštou na adresu nám. 

Dr. E. Beneše 1, 460 59 Liberec, nebo osobně na podatelnu MML. 

Příloha usnesení č. 57/2016



  Příloha 5 

F. 
Povinné 

přílohy 

k žádosti: 

K žádosti žadatel připojí elektronické kopie dokladů o zřízení bankovního účtu, 

právní subjektivitě právnické osoby (doklad o registraci, výpis z obchodního 

rejstříku, stanovy nebo statut) a jejím statutárním zástupci (aktuální zápis 

o jmenování, pověření, plná moc). U fyzické osoby kopie platného občanského 

průkazu nebo živnostenského listu a dokladu o zřízení bankovního účtu. 

V případě přidělení dotace bude pro účel přípravy smlouvy o poskytnutí dotace 

vyžádáno předložení originálů nebo úředně ověřených kopií těchto dokladů, bez 

nichž nelze smlouvu uzavřít. 

G. 

Kritéria pro 

hodnocení, 

bodová 

škála 

kritérií, 

případně 

váhy 

kritérií: 

Minimální počet bodů: -10, maximální počet bodů: +100 

1. Spolufinancování projektu z vlastních, resp. jiných zdrojů, uvedené 

v žádosti: 

 žádné spolufinancování, jen zdroje SML (5 bodů) 

 spolufinancování do 20 % včetně z uznatelných výdajů projektu (10 bodů) 

 spolufinancování nad 20 % až do 50 % včetně z uznatelných výdajů 

projektu (15 bodů) 

 spolufinancování vyšší než 50 % z uznatelných výdajů projektu (20 bodů) 

2. Zkušenost žadatele s relevantními projekty a jeho kapacity je 

realizovat: 

 Žadatel a jeho projektový tým nemají zkušenosti ani dostatečné kapacity 

k realizaci projektu (0 bodů) 

 Žadatel a jeho projektový tým mají dostačující zkušenosti a kapacity 

k realizaci projektu (1 - 5 bodů) 

 Žadatel má zkušený projektový tým i kapacity pro plnou realizaci projektu 

(6 - 10 bodů) 

3. Ekonomické zhodnocení projektu: 
 Rozpočet je neúplný, není v souladu s předkládanými aktivitami a 

aktivitami vyhlášeného programu (0 bodů) 

 Rozpočet je nepřehledný, některé položky neodpovídají aktivitám, nebo jsou 

nadhodnocené (1 - 13 bodů) 

 Rozpočet je přehledný, ale některé položky jsou nadhodnocené (14 - 18 

bodů) 

 Rozpočet je přehledný, odpovídá aktivitám projektu i programu (19 - 25 

bodů)  

4. Kvalita a účelnost projektu: 
 Cíl projektu je nejasný, jednotlivé fáze jsou špatně popsány, nebo chybějí. 

Aktivity neodpovídají zvolenému záměru projektu (0 - 9 bodů) 

 Cíl projektu je relevantní, některé fáze projektu jsou ale nejasné, nebo 

chybějí. Aktivity částečně odpovídají zvolenému záměru projektu (10 - 14 

bodů) 

 Cíl projektu je dobře zvolen, všechny fáze projektu jsou srozumitelné. 

Aktivity částečně odpovídají zvolenému záměru projektu (15 - 20 bodů) 

 Cíl projektu je dobře zvolen, všechny fáze projektu jsou srozumitelně 

popsány. Aktivity odpovídají zvolenému záměru projektu (21 - 25 bodů) 

5. Multiplikační efekty a dopady projektu: 
 Přínos projektu je sporný, má jen krátkodobý dopad a na jen velmi úzkou 

cílovou skupinu uživatelů/klientů (0 - 4 body) 

 Přínos projektu je (relativně) omezený a má dopad jen na deklarovanou, 

specifickou skupinu uživatelů/klientů (5 - 9 bodů) 

 Přínos projektu je (relativně) široký, má dopad na nezanedbatelnou skupinu 

uživatelů/klientů, a to v rámci delšího časového horizontu (10 - 15 bodů) 

 Přínos projektu je značný, má dopad na širokou skupinu uživatelů/klientů 

i významný časový přesah (16 - 20 bodů) 

H. 
Lhůty pro 

rozhodnutí 

o žádosti: 

Konzultace žádostí 
Ing. Jitka Strasserová, tel.: 485 243 381, 

strasserova.jitka@magistrat.liberec.cz 

do 

18. 3. 2016, 

14.00 hodin 
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Příjem žádostí Viz bod E. 

do 

21. 3. 2016, 

17.00 hodin 

Kontrola 

administrativního 

souladu žádostí 

Odbor cestovního ruchu, kultury 

a sportu 
3-4/2016 

Hodnocení a návrh 

na přidělení podpory 

Správní rada Fondu kultury 

a cestovního ruchu 
4/2016 

Projednání návrhu Rada města Liberec 5/2016 

Schválení návrhu Zastupitelstvo města Liberec 5/2016 

I. 

Oznámení 

o schválení 

/neschválení 

podpory: 

Písemně do 15 dnů od zveřejnění usnesení ZM na úřední desce MML (6/2016) 

J. 
Právní 

forma: 
Smlouva o poskytnutí účelové dotace 

K. 

Doklady 

požadované 

k uzavření 

smlouvy: 

Viz bod F. 

L. 
Způsob 

financování: 

Dotace budou úspěšným žadatelům zaslány po uzavření smlouvy o poskytnutí 

dotace, ve které bude specifikován předmět smlouvy, trvání smlouvy 

a účelovost vynaložených prostředků. Dotace budou zaslány bezhotovostním 

bankovním převodem na účet žadatele uvedený v žádosti o poskytnutí dotace do 

20 dnů od uzavření smlouvy o poskytnutí dotace. 

M. 
Podmínky 

vyúčtování: 
Dle smlouvy o poskytnutí účelové dotace 

N. Ostatní:  
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Program Liberec jako turistická destinace 

 

Vyhlášení programu k předkládání žádostí o dotaci 

 

Číslo a název dílčího fondu: 5 Fond kultury a cestovního ruchu 

Číslo a název programu: 5.3 Liberec jako turistická destinace 

Účel podpory 

Podpora rozšíření turistické nabídky v cestovním ruchu na 

území města Liberec (zavedení či realizace produktů 

zážitkové, incentivní, horské, kongresové, kulinářské 

turistiky, cykloturistiky, ekoturistiky, turistiky pro 

handicapované klienty aj.), na marketingovou podporu a 

propagaci destinace a značky Liberec. 

Důvody podpory stanoveného účelu Rozvoj cestovního ruchu na území města Liberce. 

Správce programů dílčího fondu Odbor cestovního ruchu, kultury a sportu 

Kontaktní osoby programu 
Ing. Jitka Strasserová, tel.: 485 243 381, 

strasserova.jitka@magistrat.liberec.cz 

Odkaz na webové stránky dílčího 

fondu / programu 
www.liberec.cz/dotace 

Lhůta pro podání žádosti 4. 3. 2016, 8.00 hodin - 21. 3. 2016, 17.00 hodin 

Celkový finanční objem určený pro 

toto vyhlášení programu  
300 000 Kč 

 

Výše dotace a uznatelnost výdajů programu 

Minimální výše dotace (v Kč) 0 Kč 

Maximální výše dotace (v Kč) 49 000 Kč  

Maximální výše dotace SML z celkových uznatelných 

výdajů projektu (v %) 
100 % 

Minimální výše spolufinancování ze strany žadatele 

(v % z celkových uznatelných výdajů projektu) 
0 % 

Maximální počet žádostí, které může podat jeden žadatel 

v této výzvě do programu 
1 

Uznatelné výdaje Viz Pravidla pro poskytování dotací 

z Fondu kultury a cestovního ruchu 

Neuznatelné výdaje Viz Pravidla pro poskytování dotací 

z Fondu kultury a cestovního ruchu 

 

Ostatní podmínky programu 

A. 
Okruh 

způsobilých 

žadatelů: 

Fyzická či právnická osoba s výjimkou akciové společnosti s akciemi na 

doručitele. 

B. 
Omezení 

podpory: 

Projekty budou posouzeny z hlediska možného poskytnutí finančních 

prostředků dle Nařízení Evropské komise č. 1407/2013 o použití článků 107 

a 108 Smlouvy na podporu de minimis. 

C. 
Forma 

podpory: 
účelová neinvestiční dotace  

D. 
Termín 

realizace 

aktivit: 

1. 2. 2016 – 31. 12. 2016 

E. 

Způsob 

a místo 

podání 

žádosti: 

Prostřednictvím portálového podání na webových stránkách SML, které bude 

ověřeno pomocí datové schránky, elektronicky zaručeného podpisu, nebo 

doručením vytištěné a žadatelem podepsané žádosti buď poštou na adresu nám. 

Dr. E. Beneše 1, 460 59 Liberec, nebo osobně na podatelnu MML. 
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F. 
Povinné 

přílohy 

k žádosti: 

K žádosti žadatel připojí elektronické kopie dokladů o zřízení bankovního účtu, 

právní subjektivitě právnické osoby (doklad o registraci, výpis z obchodního 

rejstříku, stanovy nebo statut) a jejím statutárním zástupci (aktuální zápis 

o jmenování, pověření, plná moc). U fyzické osoby kopie platného občanského 

průkazu nebo živnostenského listu a dokladu o zřízení bankovního účtu. 

V případě přidělení dotace bude pro účel přípravy smlouvy o poskytnutí dotace 

vyžádáno předložení originálů nebo úředně ověřených kopií těchto dokladů, bez 

nichž nelze smlouvu uzavřít. 

G. 

Kritéria pro 

hodnocení, 

bodová 

škála 

kritérií, 

případně 

váhy 

kritérií: 

Minimální počet bodů: -10, maximální počet bodů: +100 

1. Spolufinancování projektu z vlastních, resp. jiných zdrojů, uvedené 

v žádosti: 

 žádné spolufinancování, jen zdroje SML (5 bodů) 

 spolufinancování do 20 % včetně z uznatelných výdajů projektu (10 bodů) 

 spolufinancování nad 20 % až do 50 % včetně z uznatelných výdajů 

projektu (15 bodů) 

 spolufinancování vyšší než 50 % z uznatelných výdajů projektu (20 bodů) 

2. Zkušenost žadatele s relevantními projekty a jeho kapacity je 

realizovat: 

 Žadatel a jeho projektový tým nemají zkušenosti ani dostatečné kapacity 

k realizaci projektu (0 bodů) 

 Žadatel a jeho projektový tým mají dostačující zkušenosti a kapacity 

k realizaci projektu (1 - 5 bodů) 

 Žadatel má zkušený projektový tým i kapacity pro plnou realizaci projektu 

(6 - 10 bodů) 

3. Ekonomické zhodnocení projektu: 
 Rozpočet je neúplný, není v souladu s předkládanými aktivitami a 

aktivitami vyhlášeného programu (0 bodů) 

 Rozpočet je nepřehledný, některé položky neodpovídají aktivitám, nebo jsou 

nadhodnocené (1 - 13 bodů) 

 Rozpočet je přehledný, ale některé položky jsou nadhodnocené (14 - 18 

bodů) 

 Rozpočet je přehledný, odpovídá aktivitám projektu i programu (19 - 25 

bodů)  

4. Kvalita a účelnost projektu: 
 Cíl projektu je nejasný, jednotlivé fáze jsou špatně popsány, nebo chybějí. 

Aktivity neodpovídají zvolenému záměru projektu (0 - 9 bodů) 

 Cíl projektu je relevantní, některé fáze projektu jsou ale nejasné, nebo 

chybějí. Aktivity částečně odpovídají zvolenému záměru projektu (10 - 14 

bodů) 

 Cíl projektu je dobře zvolen, všechny fáze projektu jsou srozumitelné. 

Aktivity částečně odpovídají zvolenému záměru projektu (15 - 20 bodů) 

 Cíl projektu je dobře zvolen, všechny fáze projektu jsou srozumitelně 

popsány. Aktivity odpovídají zvolenému záměru projektu (21 - 25 bodů) 

5. Multiplikační efekty a dopady projektu: 
 Přínos projektu je sporný, má jen krátkodobý dopad a na jen velmi úzkou 

cílovou skupinu uživatelů/klientů (0 - 4 body) 

 Přínos projektu je (relativně) omezený a má dopad jen na deklarovanou, 

specifickou skupinu uživatelů/klientů (5 - 9 bodů) 

 Přínos projektu je (relativně) široký, má dopad na nezanedbatelnou skupinu 

uživatelů/klientů, a to v rámci delšího časového horizontu (10 - 15 bodů) 

 Přínos projektu je značný, má dopad na širokou skupinu uživatelů/klientů 

i významný časový přesah (16 - 20 bodů) 

H. 
Lhůty pro 

rozhodnutí 

o žádosti: 

Konzultace žádostí 
Ing. Jitka Strasserová, tel.: 485 243 381, 

strasserova.jitka@magistrat.liberec.cz 

do 

18. 3. 2016, 

14.00 hodin 
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Příjem žádostí Viz bod E. 

do 

21. 3. 2016, 

17.00 hodin 

Kontrola 

administrativního 

souladu žádostí 

Odbor cestovního ruchu, kultury a 

sportu 
3-4/2016 

Hodnocení a návrh 

na přidělení podpory 

Správní rada Fondu kultury a 

cestovního ruchu 
4/2016 

Projednání návrhu Rada města Liberec 5/2016 

Schválení návrhu Zastupitelstvo města Liberec 5/2016 

I. 

Oznámení 

o schválení 

/neschválení 

podpory: 

Písemně do 15 dnů od zveřejnění usnesení ZM na úřední desce MML (6/2016) 

J. 
Právní 

forma: 
Smlouva o poskytnutí účelové dotace 

K. 

Doklady 

požadované 

k uzavření 

smlouvy: 

Viz bod F. 

L. 
Způsob 

financování: 

Dotace budou úspěšným žadatelům zaslány po uzavření smlouvy o poskytnutí 

dotace, ve které bude specifikován předmět smlouvy, trvání smlouvy 

a účelovost vynaložených prostředků. Dotace budou zaslány bezhotovostním 

bankovním převodem na účet žadatele uvedený v žádosti o poskytnutí dotace do 

20 dnů od uzavření smlouvy o poskytnutí dotace. 

M. 
Podmínky 

vyúčtování: 
Dle smlouvy o poskytnutí účelové dotace 

N. Ostatní:  
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Program Publikace, tisky a další média 

 

Vyhlášení programu k předkládání žádostí o dotaci 

 

Číslo a název dílčího fondu: 5 Fond kultury a cestovního ruchu 

Číslo a název programu: 5.4. Publikace, tisky a další média 

Účel podpory 

Podpora tisků nekomerčních publikací neškolského typu, 

vztahujících se k městu Liberec, a na služby související s jejich 

realizací (korektury, tisk, grafika, foto aj.). 

Podpora foto, audio a video záznamů, produktů nových médií, 

vztahujících se k městu Liberec, a na služby související s jejich 

realizací (digitální záznamy, nahrávací frekvence, grafické práce, 

střih, mastering aj.). 

Důvody podpory stanoveného 

účelu 

Vznik publikací, foto, audio a video záznamů vztahujících se 

k městu Liberci. 

Správce programů dílčího fondu Odbor cestovního ruchu, kultury a sportu 

Kontaktní osoby programu 
Ing. Jitka Strasserová, tel.: 485 243 381, 

strasserova.jitka@magistrat.liberec.cz 

Odkaz na webové stránky 

dílčího fondu / programu 
www.liberec.cz/dotace 

Lhůta pro podání žádosti 4. 3. 2016, 8.00 hodin - 21. 3. 2016, 17.00 hodin 

Celkový finanční objem určený 

pro toto vyhlášení programu  
370 000 Kč 

 

Výše dotace a uznatelnost výdajů programu 

Minimální výše dotace (v Kč) 0 Kč 

Maximální výše dotace (v Kč) 49 000 Kč  

Maximální výše dotace SML z celkových 

uznatelných výdajů projektu (v %) 
100 % 

Minimální výše spolufinancování ze strany žadatele 

(v % z celkových uznatelných výdajů projektu) 
0 % 

Maximální počet žádostí, které může podat jeden 

žadatel v této výzvě do programu 
1 

Uznatelné výdaje Viz Pravidla pro poskytování dotací z Fondu 

kultury a cestovního ruchu 

Neuznatelné výdaje Viz Pravidla pro poskytování dotací z Fondu 

kultury a cestovního ruchu 

 

Ostatní podmínky programu 

A. 
Okruh 

způsobilých 

žadatelů: 

Fyzická či právnická osoba s výjimkou akciové společnosti s akciemi na 

doručitele. 

B. 
Omezení 

podpory: 

Projekty budou posouzeny z hlediska možného poskytnutí finančních 

prostředků dle Nařízení Evropské komise č. 1407/2013 o použití článků 107 

a 108 Smlouvy na podporu de minimis. 

C. 
Forma 

podpory: 
účelová neinvestiční dotace  

D. 
Termín 

realizace 

aktivit: 

1. 1. 2016 – 31. 12. 2016 

E. 

Způsob 

a místo 

podání 

žádosti: 

Prostřednictvím portálového podání na webových stránkách SML, které bude 

ověřeno pomocí datové schránky, elektronicky zaručeného podpisu, nebo 

doručením vytištěné a žadatelem podepsané žádosti buď poštou na adresu nám. 

Dr. E. Beneše 1, 460 59 Liberec, nebo osobně na podatelnu MML. 
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F. 
Povinné 

přílohy 

k žádosti: 

K žádosti žadatel připojí elektronické kopie dokladů o zřízení bankovního účtu, 

právní subjektivitě právnické osoby (doklad o registraci, výpis z obchodního 

rejstříku, stanovy nebo statut) a jejím statutárním zástupci (aktuální zápis 

o jmenování, pověření, plná moc). U fyzické osoby kopie platného občanského 

průkazu nebo živnostenského listu a dokladu o zřízení bankovního účtu. 

V případě přidělení dotace bude pro účel přípravy smlouvy o poskytnutí dotace 

vyžádáno předložení originálů nebo úředně ověřených kopií těchto dokladů, bez 

nichž nelze smlouvu uzavřít. 

G. 

Kritéria pro 

hodnocení, 

bodová 

škála 

kritérií, 

případně 

váhy 

kritérií: 

Minimální počet bodů: -10, maximální počet bodů: +100 

1. Využití dříve poskytnutých dotací od SML a dodržení smluvních 

ujednání: 
 žadatel v průběhu posledních tří let zvlášť závažným způsobem porušil 

smluvní ujednání, např. nedodáním vyúčtování dotace (-10 bodů) 

 žadatel v průběhu posledních tří let porušil smluvní ujednání, např. 

opožděným dodáním vyúčtování dotace (-5 bodů) 

 žadatel v průběhu posledních tří let dodržel všechna smluvní ujednání, 

popř. jde o zcela nového žadatele (0 bodů) 

2. Spolufinancování projektu z vlastních, resp. jiných zdrojů, uvedené 

v žádosti: 

 žádné spolufinancování, jen zdroje SML (5 bodů) 

 spolufinancování do 20 % včetně z uznatelných výdajů projektu (10 bodů) 

 spolufinancování nad 20 % až do 50 % včetně z uznatelných výdajů 

projektu (15 bodů) 

 spolufinancování vyšší než 50 % z uznatelných výdajů projektu (20 bodů) 

3. Zkušenost žadatele s relevantními projekty a jeho kapacity je 

realizovat: 

 Žadatel a jeho projektový tým nemají zkušenosti ani dostatečné kapacity 

k realizaci projektu (0 bodů) 

 Žadatel a jeho projektový tým mají dostačující zkušenosti a kapacity 

k realizaci projektu (1 - 5 bodů) 

 Žadatel má zkušený projektový tým i kapacity pro plnou realizaci projektu 

(6 - 10 bodů) 

4. Ekonomické zhodnocení projektu: 
 Rozpočet je neúplný, není v souladu s předkládanými aktivitami a 

aktivitami vyhlášeného programu (0 bodů) 

 Rozpočet je nepřehledný, některé položky neodpovídají aktivitám, nebo jsou 

nadhodnocené (1 - 13 bodů) 

 Rozpočet je přehledný, ale některé položky jsou nadhodnocené (14 - 18 

bodů) 

 Rozpočet je přehledný, odpovídá aktivitám projektu i programu (19 - 25 

bodů) 

5. Kvalita a účelnost projektu: 
 Cíl projektu je nejasný, jednotlivé fáze jsou špatně popsány, nebo chybějí. 

Aktivity neodpovídají zvolenému záměru projektu (0 - 9 bodů) 

 Cíl projektu je relevantní, některé fáze projektu jsou ale nejasné, nebo 

chybějí. Aktivity částečně odpovídají zvolenému záměru projektu (10 - 14 

bodů) 

 Cíl projektu je dobře zvolen, všechny fáze projektu jsou srozumitelné. 

Aktivity částečně odpovídají zvolenému záměru projektu (15 - 20 bodů) 

 Cíl projektu je dobře zvolen, všechny fáze projektu jsou srozumitelně 

popsány. Aktivity odpovídají zvolenému záměru projektu (21 - 25 bodů) 

6. Multiplikační efekty a dopady projektu: 
 Přínos projektu je sporný, má jen krátkodobý dopad a na jen velmi úzkou 

cílovou skupinu uživatelů/klientů (0 - 4 body) 
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 Přínos projektu je (relativně) omezený a má dopad jen na deklarovanou, 

specifickou skupinu uživatelů/klientů (5 - 9 bodů) 

 Přínos projektu je (relativně) široký, má dopad na nezanedbatelnou skupinu 

uživatelů/klientů, a to v rámci delšího časového horizontu (10 - 15 bodů) 

 Přínos projektu je značný, má dopad na širokou skupinu uživatelů/klientů 

i významný časový přesah (16 - 20 bodů) 

H. 
Lhůty pro 

rozhodnutí 

o žádosti: 

Konzultace žádostí 
Ing. Jitka Strasserová, tel.: 485 243 381, 

strasserova.jitka@magistrat.liberec.cz 

do 

18. 3. 2016, 

14.00 hodin 

Příjem žádostí Viz bod E. 

do 

21. 3. 2016, 

17.00 hodin 

Kontrola 

administrativního 

souladu žádostí 

Odbor cestovního ruchu, kultury a 

sportu 
3-4/2016 

Hodnocení a návrh 

na přidělení podpory 

Správní rada Fondu kultury 

a cestovního ruchu 
4/2016 

Projednání návrhu Rada města Liberec 5/2016 

Schválení návrhu Zastupitelstvo města Liberec 5/2016 

I. 

Oznámení 

o schválení 

/neschválení 

podpory: 

Písemně do 15 dnů od zveřejnění usnesení ZM na úřední desce MML (6/2016) 

J. 
Právní 

forma: 
Smlouva o poskytnutí účelové dotace 

K. 

Doklady 

požadované 

k uzavření 

smlouvy: 

Viz bod F. 

L. 
Způsob 

financování: 

Dotace budou úspěšným žadatelům zaslány po uzavření smlouvy o poskytnutí 

dotace, ve které bude specifikován předmět smlouvy, trvání smlouvy 

a účelovost vynaložených prostředků. Dotace budou zaslány bezhotovostním 

bankovním převodem na účet žadatele uvedený v žádosti o poskytnutí dotace do 

20 dnů od uzavření smlouvy o poskytnutí dotace. 

M. 
Podmínky 

vyúčtování: 
Dle smlouvy o poskytnutí účelové dotace 

N. Ostatní:  
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Sportovní fond 

 

Vyhlášení programů k předkládání žádostí o dotaci 

 

 

IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE DÍLČÍHO FONDU 

Číslo a název dílčího fondu 6 Sportovní fond 

Správce programů dílčího fondu Odbor cestovního ruchu, kultury a sportu  

Počet programů v rámci dílčího fondu 3 

 PŘEDMĚT DÍLČÍHO FONDU 

Finanční podpora sportovních aktivit dětí a mládeže. 

PROGRAMY V RÁMCI DÍLČÍHO FONDU 

Číslo a název programu Účel programu 

6.1 Pravidelná sportovní činnost dětí 

a mládeže  

Podpora pravidelně sportujících dětí a mládeže, která je 

organizována v rámci sportovních klubů, jednot apod. 

6.2 Veřejné jednorázové, náborové 

a propagační akce 

Podpora akcí pro propagaci daného sportovního odvětví 

a zvýšení zájmu veřejnosti (zejména dětí a mládeže) 

o pravidelnou sportovní činnost. 
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Program Pravidelná sportovní činnost dětí a mládeže 

 

Vyhlášení programu k předkládání žádostí o dotaci 

 

Číslo a název dílčího fondu: 6 Sportovní fond 

Číslo a název programu: 6.1 Pravidelná sportovní činnost dětí a mládeže 

Účel podpory 
Podpora pravidelně sportujících dětí a mládeže, která je 

organizována v rámci sportovních klubů, jednot apod. 

Důvody podpory stanoveného účelu 
Zlepšení podmínek sportovní činnosti dětí a mládeže 

organizovaných ve sportovních klubech, jednotách apod. 

Správce programů dílčího fondu Odbor cestovního ruchu, kultury a sportu  

Kontaktní osoby programu 
Renata Sobotková, tel.: 485 243 765, 

sobotkova.renata@magistrat.liberec.cz 

Odkaz na webové stránky dílčího 

fondu / programu 
www.liberec.cz/dotace 

Lhůta pro podání žádosti 4. 3. 2016, 8:00 hodin - 21. 3. 2016, 17:00 hodin 

Celkový finanční objem určený pro 

toto vyhlášení programu 
7.000.000 Kč 

 

Výše dotace a uznatelnost výdajů programu 

Minimální výše dotace (v Kč) 0 Kč 

Maximální výše dotace (v Kč) 
Dle návrhu správní rady Sportovního fondu 

v souladu s hodnotícími kritérii programu 

Maximální výše dotace SML (v % z celkových 

uznatelných výdajů projektu) 

Dle návrhu správní rady Sportovního fondu 

v souladu s hodnotícími kritérii programu 

Minimální výše spolufinancování ze strany žadatele 

(v % z celkových uznatelných výdajů projektu) 
0 % 

Maximální počet žádostí, které žadatel může 

předložit v tomto vyhlášení programu 
1 

Uznatelné výdaje 
Viz Pravidla pro poskytování dotací 

ze Sportovního fondu 

Neuznatelné výdaje 
Viz Pravidla pro poskytování dotací 

ze Sportovního fondu 

 

Ostatní podmínky programu 

A. 
Okruh 

způsobilých 

žadatelů: 

Fyzická a právnická osoba s výjimkou akciových společností s akciemi na 

doručitele.  

B. 
Omezení 

podpory: 

Projekty budou posouzeny z hlediska možného poskytnutí finančních prostředků 

dle Nařízení Evropské komise č. 1407/2013 o použití článků 107 a 108 Smlouvy 

na podporu de minimis. 

C. 
Forma 

podpory: 
Účelová neinvestiční dotace z Dotačního fondu SML 

D. 
Termín 

realizace 

aktivit: 

1. 1. 2016 - 31. 12. 2016 

E. 

Způsob 

a místo 

podání 

žádosti: 

Prostřednictvím portálového podání na webových stránkách SML, které bude 

ověřeno pomocí datové schránky, elektronicky zaručeného podpisu, nebo 

doručením vytištěné a žadatelem podepsané žádosti buď poštou na adresu nám. 

Dr. E. Beneše 1, 460 59 Liberec, nebo osobně na podatelnu MML. 
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F. 
Povinné 

přílohy 

k žádosti: 

K žádosti žadatel připojí elektronické kopie dokladů o zřízení bankovního účtu, 

právní subjektivitě právnické osoby (doklad o registraci, výpis z obchodního 

rejstříku, stanovy nebo statut) a jejím statutárním zástupci (aktuální zápis 

o jmenování, pověření, plná moc). U fyzické osoby kopie platného občanského 

průkazu nebo živnostenského listu a dokladu o zřízení bankovního účtu. 

V případě přidělení dotace bude pro účel přípravy smlouvy o poskytnutí dotace 

vyžádáno předložení originálů nebo úředně ověřených kopií těchto dokladů, bez 

nichž nelze smlouvu uzavřít. 

G. 

Kritéria pro 

hodnocení, 

bodová 

škála 

kritérií, 

případně 

váhy 

kritérií: 

1. Využití dříve poskytnutých dotací od SML a dodržení smluvních 

ujednání: 

 žadatel v průběhu posledních tří let zvlášť závažným způsobem porušil 

smluvní ujednání, např. nedodáním vyúčtování dotace (-10 % z celkové 

částky vypočtené v kritériu č. 2) 

 žadatel v průběhu posledních tří let porušil smluvní ujednání, např. 

opožděným dodáním vyúčtování dotace (-5 % z celkové částky vypočtené 

v kritériu č. 2) 

 žadatel v průběhu posledních tří let dodržel všechna smluvní ujednání, popř. 

jde o zcela nového žadatele (bez sankce) 

2. Pravidelně sportující děti a mládež: 

 ověřený počet sportujících dětí a mládeže (do 19 let věku)  

o 1 bod na osobu – Junák, turistika 

o 5 bodů na osobu – Sokol, masová těl. výchova, pravidelně soutěžící 

o 7 bodů na osobu – tělesně postižené děti a mládež (do 21 let věku) 

H. 
Lhůty pro 

rozhodnutí 

o žádosti: 

Konzultace žádostí 
Renata Sobotková, tel.: 485 243 765, 

sobotkova.renata@magistrat.liberec.cz 

do 18. 3. 2016, 

14.00 hodin 

Příjem žádostí Viz bod E. 
do 21. 3. 2016, 

17.00 hodin 

Kontrola 

administrativního 

souladu žádostí 

Odbor cestovního ruchu, kultury 

a sportu 
3-4/2016 

Hodnocení a návrh 

na přidělení podpory 
Správní rada dílčího fondu 4/2016 

Projednání návrhu Rada města Liberec 5/2016 

Schválení návrhu Zastupitelstvo města Liberec 5/2016 

I. 

Oznámení 

o schválení 

/neschválení 

podpory: 

Písemně do 15 dnů od zveřejnění usnesení ZM na úřední desce MML (6/2016) 

J. 
Právní 

forma: 
Smlouva o poskytnutí účelové dotace 

K. 

Doklady 

požadované 

k uzavření 

smlouvy: 

Viz bod F. 

L. 
Způsob 

financování: 

Dotace budou úspěšným žadatelům zaslány po uzavření smlouvy o poskytnutí 

dotace, ve které bude specifikován předmět smlouvy, trvání smlouvy a účelovost 

vynaložených prostředků. Dotace budou zaslány bezhotovostním bankovním 

převodem na účet žadatele uvedený v žádosti o poskytnutí dotace do 20 dnů od 

uzavření smlouvy o poskytnutí dotace. 

M. 
Podmínky 

vyúčtování: 
Dle smlouvy o poskytnutí účelové dotace 

N. Ostatní:  

Příloha usnesení č. 57/2016

mailto:sobotkova.renata@magistrat.liberec.cz


  Příloha 6 

Program Veřejné jednorázové, náborové a propagační akce  

 

Vyhlášení programu k předkládání žádostí o dotaci 

 

Číslo a název dílčího fondu: 6 Sportovní fond 

Číslo a název programu: 6.2 Veřejné jednorázové, náborové a propagační akce 

Účel podpory 

Podpora akcí pro propagaci daného sportovního odvětví 

a zvýšení zájmu veřejnosti (zejména dětí a mládeže) 

o pravidelnou sportovní činnost  

Důvody podpory stanoveného účelu Podpora akcí pro propagaci daného sportovního odvětví  

Správce programů dílčího fondu Odbor cestovního ruchu, kultury a sportu  

Kontaktní osoby programu 
Renata Sobotková, tel.: 485 243 765, 

sobotkova.renata@magistrat.liberec.cz 

Odkaz na webové stránky dílčího 

fondu / programu 
www.liberec.cz/dotace 

Lhůta pro podání žádosti 4. 3. 2016, 8.00 hodin - 21. 3. 2016, 17.00 hodin 

Celkový finanční objem určený pro 

toto vyhlášení programu  
1.500.000 Kč 

 

Výše dotace a uznatelnost výdajů programu 

Minimální výše dotace (v Kč) 0 Kč 

Maximální výše dotace (v Kč) 
Dle návrhu správní rady Sportovního fondu 

v souladu s hodnotícími kritérii programu 

Maximální výše dotace SML z celkových 

uznatelných výdajů projektu (v %) 

Dle návrhu správní rady Sportovního fondu 

v souladu s hodnotícími kritérii programu 

Minimální výše spolufinancování ze strany žadatele 

(v % z celkových uznatelných výdajů projektu) 
0 % 

Maximální počet žádostí, které žadatel může 

předložit v tomto vyhlášení programu 
3 

Uznatelné výdaje 
Viz Pravidla pro poskytování dotací 

ze Sportovního fondu 

Neuznatelné výdaje 
Viz Pravidla pro poskytování dotací 

ze Sportovního fondu 

 

Ostatní podmínky programu 

A. 
Okruh 

způsobilých 

žadatelů: 

Fyzická a právnická osoba s výjimkou akciové společnosti s akciemi na 

doručitele.  

B. 
Omezení 

podpory: 

Projekty budou posouzeny z hlediska možného poskytnutí finančních prostředků 

dle Nařízení Evropské komise č. 1407/2013 o použití článků 107 a 108 Smlouvy 

na podporu de minimis. 

C. 
Forma 

podpory: 
Účelová neinvestiční dotace z Dotačního fondu SML 

D. 
Termín 

realizace 

aktivit: 

19. 3. 2016 - 31. 8. 2016 

E. 

Způsob 

a místo 

podání 

žádosti: 

Prostřednictvím portálového podání na webových stránkách SML, které bude 

ověřeno pomocí datové schránky, elektronicky zaručeného podpisu, nebo 

doručením vytištěné a žadatelem podepsané žádosti buď poštou na adresu nám. 

Dr. E. Beneše 1, 460 59 Liberec, nebo osobně na podatelnu MML. 
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  Příloha 6 

F. 
Povinné 

přílohy 

k žádosti: 

K žádosti žadatel připojí elektronické kopie dokladů o zřízení bankovního účtu, 

právní subjektivitě právnické osoby (doklad o registraci, výpis z obchodního 

rejstříku, stanovy nebo statut) a jejím statutárním zástupci (aktuální zápis 

o jmenování, pověření, plná moc). U fyzické osoby kopie platného občanského 

průkazu nebo živnostenského listu a dokladu o zřízení bankovního účtu. 

V případě přidělení dotace bude pro účel přípravy smlouvy o poskytnutí dotace 

vyžádáno předložení originálů nebo úředně ověřených kopií těchto dokladů, bez 

nichž nelze smlouvu uzavřít. 

G. 

Kritéria pro 

hodnocení, 

bodová 

škála 

kritérií, 

případně 

váhy 

kritérií: 

Minimální počet bodů: - 10, maximální počet bodů: 90 

1. Využití dříve poskytovaných dotací od SML a dodržení smluvních 

ujednání: 

 žadatel v průběhu posledních tří let zvlášť závažným způsobem porušil 

smluvní ujednání, např. nedodáním vyúčtování dotace (-10 bodů) 

 žadatel v průběhu posledních tří let porušil smluvní ujednání, např. 

opožděným dodáním vyúčtování dotace (-5 bodů) 

 žadatel v průběhu posledních tří let dodržel všechna smluvní ujednání, popř. 

jde o zcela nového žadatele (0 bodů) 

2. Spolufinancování projektu z vlastních, resp. jiných zdrojů, uvedené 

v žádosti: 

 žádné spolufinancování, jen zdroje SML (0 bodů) 

 spolufinancování do 30 % z uznatelných výdajů projektu (10 bodů) 

 spolufinancování v rozmezí od 31 % do 70 % z uznatelných výdajů projektu 

(15 bodů) 

 spolufinancování vyšší než 71 % z uznatelných výdajů projektu (20 bodů) 

3. Zkušenost žadatele s relevantními projekty: 

 Žadatel v minulosti nerealizoval žádný projekt (0 bodů) 

 Žadatel v minulosti již realizoval projekt (5 bodů) 

4. Ekonomické zhodnocení projektu: 

 Rozpočet je neúplný, není v souladu s předkládanými aktivitami a aktivitami 

vyhlášeného programu (0 bodů) 

 Rozpočet je nepřehledný nebo některé položky jsou nadhodnocené (10 bodů) 

 Rozpočet je přehledný, detailní a odpovídá aktivitám projektu i programu (20 

bodů) 

5. Kvalita a účelnost projektu: 

 Cíl projektu je nejasný, jednotlivé fáze jsou špatně popsány, nebo chybějí. 

Aktivity neodpovídají zvolenému záměru projektu (0 bodů) 

 Cíl projektu je relevantní, některé fáze projektu jsou ale nejasné, nebo chybějí. 

Aktivity částečně odpovídají zvolenému záměru projektu (10 bodů) 

 Cíl projektu je dobře zvolen, všechny fáze projektu jsou srozumitelně 

popsány. Aktivity odpovídají zvolenému záměru projektu (20 bodů) 

6. Multiplikační efekty a dopady projektu: 

 Přínos projektu je sporný, má jen krátkodobý dopad a na jen velmi úzkou 

cílovou skupinu uživatelů/ klientů (0 body) 

 Přínos projektu je (relativně) omezený a má dopad jen na deklarovanou, 

specifickou skupinu uživatelů/ klientů (15 bodů) 

 Přínos projektu je značný, má dopad na širokou skupinu uživatelů/ klientů i 

významný časový přesah (25 bodů) 

H. 
Lhůty pro 

rozhodnutí 

o žádosti: 

Konzultace žádostí 
Renata Sobotková, tel.: 485 243 765, 

sobotkova.renata@magistrat.liberec.cz 

do 18. 3. 2016, 

14.00 hodin 

Příjem žádostí Viz bod E 
do 21. 3. 2016, 

17.00 hodin 

Kontrola 

administrativního 

souladu žádostí 

Odbor cestovního ruchu, kultury 

a sportu 
3-4/2016 
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Hodnocení a návrh 

na přidělení podpory 
Správní rada Sportovního fondu 4/2016 

Projednání návrhu Rada města Liberec 5/2016 

Schválení návrhu Zastupitelstvo města Liberec 5/2016 

I. 

Oznámení 

o schválení 

/neschválení 

podpory: 

Písemně do 15 dnů od zveřejnění usnesení ZM na úřední desce MML (6/2016) 

J. 
Právní 

forma: 
Smlouva o poskytnutí účelové dotace 

K. 

Doklady 

požadované 

k uzavření 

smlouvy: 

Viz bod F. 

L. 
Způsob 

financování: 

Dotace budou úspěšným žadatelům zaslány po uzavření smlouvy o poskytnutí 

dotace, ve které bude specifikován předmět smlouvy, trvání smlouvy a účelovost 

vynaložených prostředků. Dotace budou zaslány bezhotovostním bankovním 

převodem na účet žadatele uvedený v žádosti o poskytnutí dotace do 20 dnů od 

uzavření smlouvy o poskytnutí dotace. 

M. 
Podmínky 

vyúčtování: 
Dle smlouvy o poskytnutí účelové dotace 

N. Ostatní: 

Závěrečné hodnocení účinnosti poskytnuté podpory bude předloženo formou 

závěrečné zprávy v souladu s podmínkami smlouvy a současně se závěrečným 

vyúčtováním. 
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STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC
Odbor …………………………………….

nám. Dr. E. Beneše 1/1, 460 59, Liberec 1

Žádost o poskytnutí dotace z …………... pro rok 2016

Žadatel 

Titul

Jméno*

Příjmení*

Datum narození*

IČO (platí pro podnikající fyzické 
osoby)

E-mail*

Telefon*

Datová schránka

Adresa webových stránek

Adresa místa trvalého pobytu žadatele

Ulice*

Číslo popisné*

Orientační číslo

PSČ*

Obec*

Adresa pro doručování* (Je-li odlišná od adresy sídla žadatele)

Ano

Ne

Ulice*

Číslo popisné*

Číslo orientační 

PSČ*

Obec*

Bankovní ústav

Název a sídlo bankovního ústavu*

Číslo účtu*

Kód banky*
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Žadatel bude zastupován

Zástupce fyzická osoba

Zástupce právnická osoba

Žadatel nebude zastupován

Titul

Jméno*

Příjmení*

Datum narození*

IČO (platí pro podnikající fyzické 
osoby)
Datová schránka

E-mail*

Telefon*

Adresa místa trvalého pobytu zástupce

Ulice*

Číslo popisné*

Číslo orientační 

PSČ*

Obec*

Obchodní jméno*

IČO*

E-mail*

Telefon*

Datová schránka

Adresa sídla zástupce

Ulice*

Číslo popisné*

Číslo orientační 

PSČ*

Obec*

Fyzická osoba jednající za zástupce

Titul

Jméno*

Příjmení*

Datum narození*

IČO (platí pro podnikající fyzické 
osoby)
E-mail*

Telefon*

Datová schránka

Adresa místa trvalého pobytu

Ulice*
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Číslo popisné*

Číslo orientační 

PSČ*

Obec*

Osoba odpovědná za projekt* (Je-li odlišná od osoby žadatele)

Ano

Ne

Titul

Jméno*

Příjmení*

Datum narození*

E-mail*

Telefon*

I. Informace o projektu:

Název projektu*

Termín realizace projektu* (Vyberte zda se jedná o jednodenní nebo vícedenní akci.)

Jednodenní akce

Vícedenní akce

Termín realizace*

Čas konání projektu (od**)*

Čas konání projektu (do**)*

Termín realizace (od)*

Termín realizace (do)*

Místo realizace*

Program, ze kterého je žádána dotace*

Program ……………………..

Program ……………………..

Program ……………………..

Celkové výdaje projektu (v Kč)*

Celkové uznatelné výdaje projektu 
(v Kč)*

Výše požadované dotace od SML 
(v Kč)*

Příspěvek odsouhlasený 
zastupitelstvem města (v Kč) Vyplní úřad

II. Informace o žadateli:

Stručný popis činností a cílů 
žadatele (max. 1500 znaků vč. 
mezer):*
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Nejvýznamnější realizované projekty (doplňte max. 10 projektů):

Název projektu Rok realizace od *** Rok realizace do ***

III. Zaměření projektu na činnosti podporované v rámci vybraného programu*

IV. Přínos projektu (Projekt musí mít návaznost na účel vyhlášeného programu)
Jaký je hlavní přínos projektu - co 
se změní k lepšímu (max. 800 
znaků vč. mezer):*

Co bude výstupem projektu (např. 
vysazené stromy, studie, exkurze, 
apod.) - bude podkladem pro 
vyhodnocení závěrečné zprávy 
(max. 800 znaků vč. mezer):*

V. Popis projektu
Cíle projektu (max. 1000 znaků 
vč. mezer)*
Aktivity - měly by navazovat na 
cíle projektu (max. 1000 znaků vč. 
mezer)*

Harmonogram - jednotlivé kroky, 
zvýraznit období, na které je 
dotace vázána, musí být v 
souladu s vyhlášeným časovým 
intervalem; předpokládané 
termíny realizace projektu (max. 
1500 znaků vč. mezer):*

Jména a profese dalších 
realizátorů projektu, příp. 
spolupracující organizace (max. 
800 znaků vč. mezer):

VI. Dopad projektu a jeho cílová skupina
Jak rozsáhlé části liberecké 
veřejnosti, příp. kterým 
specifickým cílovým skupinám, je 
určen (max. 800 znaků vč. 
mezer):*

VII. Rozpočet projektu

a) Osobní výdaje žadatele*

Ano

Ne

Název 
položky*

Jednotka 
(hod., ks, m, 

apod.)*

Cena za 
jednotku 

(v Kč)*

Počet 
jednotek*

Výdaje 
celkem (v 

Kč)*

Pozná
mka

Výše dotace 
požadované 

od SML (v Kč)*
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b) Materiálové výdaje (nákup materiálu)*

Ano

Ne

Název 
položky*

Jednotka 
(hod., ks, 
m, apod.)*

Cena za 
jednotku (v 

Kč)*

Počet 
jednotek*

Výdaje 
celkem 
(v Kč)*

Poznámka Výše dotace 
požadované 

od SML (v Kč)*

c) Nemateriálové výdaje (služby, pronájem, apod.)*

Ano

Ne

Název 
položky*

Jednotka 
(hod., ks, 
m, apod.)*

Cena za 
jednotku 

(v Kč)*

Počet 
jednotek*

Výdaje 
celkem 
(v Kč)*

Poznámka Výše dotace 
požadované od 

SML (v Kč)*

Podíl dotace od SML na celkových uznatelných výdajích projektu:
Dotace požadovaná od SML / 
celkové uznatelné výdaje projektu 
(%)*

Ostatní potvrzené nebo přislíbené zdroje na financování projektu*

Ano

Ne

Žadatel, organizace, … Částka v Kč

Celkové ostatní potvrzené nebo 
přislíbené zdroje na financování 
projektu (v Kč):

VIII. Čestné prohlášení*
Žadatel prohlašuje, že projekt, na jehož realizaci žádá poskytnutí dotace, nebude tvořit zisk, žadatel 
z ní nebude mít finanční prospěch a nejedná se o ekonomickou činnost.

Ano

Ne

Žadatel prohlašuje, že nežádá ani nebude žádat, nečerpá ani nebude čerpat na stejný projekt dotaci 
z jiného dílčího fondu Dotačního fondu statutárního města Liberce ani jiného zdroje statutárního 
města Liberec.*

Ano

Ne

Žadatel prohlašuje, že všechny uvedené informace jsou pravdivé.*

Ano

Ne
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Žadatel prohlašuje, že nemá vůči statutárnímu městu Liberec neuhrazené závazky po lhůtě 
splatnosti.*

Ano

Ne

K žádosti přiložte ve formátu PDF elektronickou kopii:
- občanského průkazu
- živnostenského listu (u podnikající fyzické osoby, OSVČ)
- dokladu o bankovním spojení

V ……………………………………….… 
dne: …………………

……………………………………….
Razítko a podpis předkladatele

(osoby oprávněné jednat jménem žadatele)

Všeobecné informace:
Správce dílčího fondu postoupí k bodovému hodnocení pouze úplné, správně a čitelně vyplněné 
žádosti (možnost konzultace na příslušném odboru).

Vysvětlivky:
** neplatí pro publikace, CD, DVD, apod.
*** v případě, že se jedná o projekt realizovaný během 1 roku uveďte do pole „do“ stejný rok jako je 
v poli „od“

Možné formy podávání žádostí:
1. Portálové podání prostřednictvím datové schránky
2. Portálové podání prostřednictvím e-mailové schránky:
a) e-mailem se zaručeným podpisem
b) e-mailem bez zaručeného podpisu + písemně (přes podatelnu nebo poštou) s fyzickým 
podpisem, a to do termínu pro podávání žádostí

Kontaktní osoba: …………………….
Telefon: ……………………….
E-mail: …………….@magistrat.liberec.cz

IČ 00262978
Statutární město Liberec
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STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC
Odbor ………………………………………….
nám. Dr. E. Beneše 1/1, 460 59  Liberec 1

Žádost o poskytnutí dotace z ……………… pro rok 2016

Žadatel 

Obchodní jméno*

IČO*

E-mail*

Telefon*

Datová schránka

Adresa webových stránek

Adresa sídla žadatele

Ulice*

Číslo popisné*

Orientační číslo

PSČ*

Obec*

Adresa pro doručování* (Je-li odlišná od adresy sídla žadatele)

Ano

Ne

Ulice*

Číslo popisné*

Číslo orientační 

PSČ*

Obec*

Bankovní ústav

Název a sídlo bankovního ústavu*

Číslo účtu*

Kód banky*
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Žadatel bude zastupován

Zástupce fyzická osoba

Zástupce právnická osoba

Žadatel nebude zastupován

Titul

Jméno*

Příjmení*

Datum narození*

IČO (platí pro podnikající FO)

Datová schránka

E-mail*

Telefon*

Adresa místa trvalého pobytu zástupce

Ulice*

Číslo popisné*

Číslo orientační 

PSČ*

Obec*

Obchodní jméno*

IČO*

E-mail*

Telefon*

Datová schránka

Adresa sídla zástupce

Ulice*

Číslo popisné*

Číslo orientační 

PSČ*

Obec*

Fyzická osoba jednající za zástupce

Titul

Jméno*

Příjmení*

Datum narození*

IČO (pro podnikající FO)

E-mail*

Telefon*

Datová schránka

Adresa místa trvalého pobytu

Ulice*
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Číslo popisné*

Číslo orientační 

PSČ*

Obec*

Informace dle § 10a odst. 3 písm. f) zákona č. 24/2015 Sb.:

1) Osoby zastupující právnickou osobu podávající žádost a právní důvod zastoupení*

Zástupce - fyzická osoba:

Ano

Ne

Jméno* Příjmení* Datum narození* Adresa místa trvalého 
pobytu*

Právní důvod 
zastoupení*

Zástupce - právnická osoba:

Ano

Ne

Obchodní jméno* IČO* Sídlo* Právní důvod zastoupení*

2) Osoby s podílem v právnické osobě podávající žádost*

Zástupce - fyzická osoba:

Ano

Ne

Jméno* Příjmení* Datum narození* Adresa místa trvalého pobytu*

Zástupce - právnická osoba:

Ano

Ne

Obchodní jméno* IČO* Sídlo*

3) Právnické osoby, v nichž má právnická osoba podávající žádost přímý podíl a výše těchto podílů*

Ano

Ne

Obchodní jméno* IČO* Sídlo* Výše obchodního podílu 
v %*

Osoba odpovědná za projekt* (Je-li odlišná od osoby žadatele)

Ano

Ne

Titul

Jméno*

Příjmení*

Datum narození*
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E-mail*

Telefon*

I. Informace o projektu:

Název projektu*

Termín realizace projektu* (Vyberte zda se jedná o jednodenní nebo vícedenní akci.)

Jednodenní akce

Vícedenní akce

Termín realizace*

Čas konání projektu (od**)*

Čas konání projektu (do**)*

Termín realizace (od)*

Termín realizace (do)*

Místo realizace*

Program, ze kterého je žádána dotace*

Program …………………….

Program …………………….

Program …………………….

Celkové výdaje projektu (v Kč)*

Celkové uznatelné výdaje projektu 
(v Kč)*

Výše požadované dotace od SML 
(v Kč)*

Příspěvek odsouhlasený 
zastupitelstvem města (v Kč) Vyplní úřad

II. Informace o žadateli:
Stručný popis činností a cílů 
žadatele (max. 1500 znaků vč. 
mezer):*

Nejvýznamnější realizované projekty (doplňte max. 10 projektů):

Název projektu Rok realizace od *** Rok realizace do ***

III. Zaměření projektu na činnosti podporované v rámci vybraného programu*

IV. Přínos projektu (Projekt musí mít návaznost na účel vyhlášeného programu)

Jaký je hlavní přínos projektu - co 
se změní k lepšímu (max. 800 
znaků vč. mezer):*
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Co bude výstupem projektu (např. 
vysazené stromy, studie, exkurze, 
apod.) - bude podkladem pro 
vyhodnocení závěrečné zprávy 
(max. 800 znaků vč. mezer):*

V. Popis projektu

Cíle projektu (max. 1000 znaků 
vč. mezer)*

Aktivity - měly by navazovat na 
cíle projektu (max. 1000 znaků vč. 
mezer)*

Harmonogram - jednotlivé kroky, 
zvýraznit období, na které je 
dotace vázána, musí být v souladu 
s vyhlášeným časovým intervalem; 
předpokládané termíny realizace 
projektu (max. 1500 znaků vč. 
mezer):*

Jména a profese dalších 
realizátorů projektu, příp. 
spolupracující organizace (max. 
800 znaků vč. mezer):

VI. Dopad projektu a jeho cílová skupina

Jak rozsáhlé části liberecké 
veřejnosti, příp. kterým specifickým 
cílovým skupinám, je určen (max. 
800 znaků vč. mezer):*

VII. Rozpočet projektu

a) Osobní výdaje žadatele*

Ano

Ne

Název 
položky*

Jednotka 
(hod., ks, 
m, apod.)*

Cena za 
jednotku 

(v Kč)*

Počet 
jednotek*

Výdaje 
celkem 
(v Kč)*

Poznámka Výše dotace 
požadované 

od SML (v Kč)*

b) Materiálové výdaje (nákup materiálu)*

Ano

Ne

Název 
položky*

Jednotka 
(hod., ks, 
m, apod.)*

Cena za 
jednotku 

(v Kč)*

Počet 
jednotek*

Výdaje 
celkem 
(v Kč)*

Poznámka Výše dotace 
požadované od 

SML (v Kč)*

c) Nemateriálové výdaje (služby, pronájem, apod.)*

Ano

Ne

Název 
položky*

Jednotka 
(hod., ks, 
m, apod.)*

Cena za 
jednotku 

(v Kč)*

Počet 
jednotek*

Výdaje 
celkem 
(v Kč)*

Poznámka Výše dotace 
požadované 

od SML (v Kč)*
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Podíl dotace od SML na celkových uznatelných výdajích projektu:

Dotace požadovaná od SML / 
celkové uznatelné výdaje projektu 
(%)*

Ostatní potvrzené nebo přislíbené zdroje na financování projektu*

Ano

Ne

Žadatel, organizace, … Částka v Kč

Celkové ostatní potvrzené nebo 
přislíbené zdroje na financování 
projektu (v Kč):

VIII. Čestné prohlášení*
Žadatel prohlašuje, že projekt, na jehož realizaci žádá poskytnutí dotace, nebude tvořit zisk, žadatel 
z ní nebude mít finanční prospěch a nejedná se o ekonomickou činnost.

Ano

Ne

Žadatel prohlašuje, že nežádá ani nebude žádat, nečerpá ani nebude čerpat na stejný projekt dotaci 
z jiného dílčího fondu Dotačního fondu statutárního města Liberce ani jiného zdroje statutárního 
města Liberec.*

Ano

Ne

Žadatel prohlašuje, že všechny uvedené informace jsou pravdivé.*

Ano

Ne

Žadatel prohlašuje, že nemá vůči statutárnímu městu Liberec neuhrazené závazky po lhůtě 
splatnosti.*

Ano

Ne

K žádosti přiložte ve formátu PDF elektronickou kopii:
- registrace (hlavního sídla, příp. i pobočky v Liberci) nebo výpis z obchodního rejstříku
- stanov, statutu či jiné obdobné listiny
- aktuálního zápisu o jmenování osoby zastupující organizaci navenek
- dokladu o bankovním spojení

V ……………………………………….… 
dne: …………………

……………………………………….
Razítko a podpis předkladatele

(osoby oprávněné jednat jménem žadatele)
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Všeobecné informace:
Správce dílčího fondu postoupí k bodovému hodnocení pouze úplné, správně a čitelně vyplněné 
žádosti (možnost konzultace na příslušném odboru).

Vysvětlivky:
** neplatí pro publikace, CD, DVD, apod.
*** v případě, že se jedná o projekt realizovaný během 1 roku uveďte do pole „do“ stejný rok jako je 
v poli „od“

Možné formy podávání žádostí:
1. Portálové podání prostřednictvím datové schránky
2. Portálové podání prostřednictvím e-mailové schránky:
a) e-mailem se zaručeným podpisem
b) e-mailem bez zaručeného podpisu + písemně (přes podatelnu nebo poštou) s fyzickým podpisem, 
a to do termínu pro podávání žádostí

Kontaktní osoba: ………………….
Telefon: …………………..
E-mail: ………………@magistrat.liberec.cz

IČ 00262978
Statutární město Liberec 
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  Příloha 9 

Hodnotící formulář 

Identifikační údaje 

Číslo a název dílčího fondu  

Číslo a název programu  

Název projektu  

Žadatel  

Požadovaná výše dotace (v Kč a % 

z celkových uznatelných výdajů projektu) 

 

…………………………… Kč (……………… %) 

Administrativní soulad (posuzuje správce programů dílčího fondu)        ano     ne 

Žádost je podána na předepsaném formuláři, je úplná a v souladu s účelem a podmínkami 

vyhlášeného programu 
  

Požadovaná výše dotace je v limitu přípustné výše dotace   

Žádost byla podána v termínu pro předkládání žádostí   

Žádost obsahuje všechny požadované přílohy   

Projekt je v souladu s administrativními podmínkami a je způsobilý pro další 

hodnocení. 

  

Pokud projekt není způsobilý pro další hodnocení, uveďte důvody (chybějící povinné přílohy apod.): 

 

 

 

 
hodnocení provedl(a)………………………dne………………… podpis…………………… 

Hodnocení žádosti hodnotitelem č. 1 

Číslo kritéria dle Pravidel Počet bodů Zdůvodnění hodnocení 

1 (min. 0 b., max. 10 b.)   

2 (min. 0 b., max. 15 b.)  
Počet přidělených bodů dodá Správce programů 

Fondu rozvojové spolupráce 

3 (min. 0 b., max. 30 b.)   

4 (min. 0 b., max. 15 b.)   

5 (min. 0 b., max. 15 b.)   

6 (min. 0 b., max. 15 b.)   

7 (min. -10 b., max. 0 b.)  
Počet přidělených bodů dodá Správce programů 

Fondu rozvojové spolupráce 

Celkem (min. -10 b., max. 100 b.)   

Závěrečné hodnocení projektu, navržená výše dotace apod.: 

 

 

 

 
hodnocení provedl(a)………………………dne………………… podpis…………………… 
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  Příloha 9 

Hodnocení žádosti hodnotitelem č. 2 

Číslo kritéria dle Pravidel Počet bodů Zdůvodnění hodnocení 

1 (min. 0 b., max. 10 b.)   

2 (min. 0 b., max. 15 b.)  
Počet přidělených bodů dodá Správce programů 

Fondu rozvojové spolupráce 

3 (min. 0 b., max. 30 b.)   

4 (min. 0 b., max. 15 b.)   

5 (min. 0 b., max. 15 b.)   

6 (min. 0 b., max. 15 b.)   

7 (min. -10 b., max. 0 b.)  
Počet přidělených bodů dodá Správce programů 

Fondu rozvojové spolupráce 

Celkem (min. -10 b., max. 100 b.)   

Závěrečné hodnocení projektu, navržená výše dotace apod.: 

 

 

 

 
hodnocení provedl(a)………………………dne………………… podpis…………………… 

Hodnocení žádosti arbitrážním hodnotitelem 

Číslo kritéria dle Pravidel Počet bodů Zdůvodnění hodnocení 

1 (min. 0 b., max. 10 b.)   

2 (min. 0 b., max. 15 b.)  
Počet přidělených bodů dodá Správce programů 

Fondu rozvojové spolupráce 

3 (min. 0 b., max. 30 b.)   

4 (min. 0 b., max. 15 b.)   

5 (min. 0 b., max. 15 b.)   

6 (min. 0 b., max. 15 b.)   

7 (min. -10 b., max. 0 b.)  
Počet přidělených bodů dodá Správce programů 

Fondu rozvojové spolupráce 

Celkem (min. -10 b., max. 100 b.)   

Závěrečné hodnocení projektu, navržená výše dotace apod.: 

 

 

 

 
hodnocení provedl(a)………………………dne………………… podpis…………………… 

 
Bodové hodnocení hodnotitelů (průměr dvou hodnocení): ………………………………… bodů 
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        Příloha 10 

Hodnotící formulář – souhrnná tabulka projektů 
 

Číslo a název dílčího fondu / číslo a název programu ………………………………………………………………………………………………… 

Rok vyhlášení programu / číslo vyhlášení programu v daném roce ………………………………………………………………………………… 

 

hodnocení provedl(a)…………………… dne…………………… podpis………………………… 

Název projektu Žadatel 
Celkové uznatelné výdaje 

projektu 

Požadovaná výše 

dotace 
Bodové 

hodnocení 

hodnotitelů 

(průměr) 

Navržená výše 

dotace 

Kč % Kč % 

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

Celkem:  n/a n/a  n/a 
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