STATUTÁRNÍ MĚSTO
LIBEREC

INFORMACE
pro jednání zastupitelstva města dne 30. 4. 2015

Aktuální stav implementace IPRM Liberec - zóna "Lidové sady"
a
IPRM Liberec - Atraktivní a kvalitní život v Liberci

Předkládá: Mgr. Jan Korytář
Zpracoval: Ing. Michal Vereščák a Ing. Martin Čech
telefon: 485 243 575

IPRM Liberec – zóna „Lidové sady“
Doba realizace: 19. 6. 2009 – 30. 6. 2015
Výše původní alokace (ERDF): 643.025.000,- Kč
Aktuální nárok na alokaci (ERDF): 559.414.076,- Kč
Na implementaci zónového IPRM se v rámci ROP SV podílí devět investičních projektů a jeden neinvestiční
projekt:

Projekt
Administrativní
zajištění
IPRM

Žadatel
SML

Fyzicky ukončen
Ne

Finančně ukončen
Ne

ZŠ Lesní – Úprava parteru

SML

Ano

Ano

ZŠ Lesní – Škola pro
Evropu

SML

Ano

Ano

Bazén Liberec

SML

Ano

Ano

Revitalizace
městských
lázní na galerijní objekt

SML

Ano

Ano

Parky Lidové sady I
Parky Lidové sady II
Centrum
aktivního
odpočinku – Lidové sady
Rekonstrukce
obchodní
akademie a jazykové školy
Pavilon leknínů Botanické
zahrady Liberec

SML
SML
SML

Ano
Ano
Ano

Ano
Ano
Ne

Liberecký kraj

Ano

Ano

SML

Ano

Ano

Přehled čerpání finanční alokace dle aktuálního nároku:

Rok

2010

2011

2012

2013

2014

2015

Celkem

Čerpání
v Kč celkem

1 165 563

35 534 692

60 573 132

195 670 033

184 305 793

82 164 863

559 414 076

Čerpání v
% celkem

0

6

11

35

33

15

100

Čerpání
v Kč
projekty
SML

1 165 563

35 534 692

60 182 472

187 578601

184 305 793

82 164 863

550 931 984

Čerpání v
% projekty
SML

100

100

99

96

100

100

98

Čerpání
v Kč
partnerské
projekty
Čerpání v
%
partnerské
projekty

0

0

390 660

8 091 432

0

0

8 482 092

0

0

1

4

0

0

2

Model čerpání finanční alokace v případě 100% nároku

Původní výše alokace v Kč celkem

643 025 000

Aktuální nárok na alokaci v Kč celkem

559 414 076

Aktuální výše nevyčerpaných finančních prostředků v Kč celkem

83 610 924

Aktuální čerpání v Kč projekty SML celkem

550 931 984

Aktuální čerpání v % projekty SML ve vztahu k původní alokaci

86

Aktuální čerpání v Kč partnerskými projekty ve vztahu k původní alokaci

8 482 092

Aktuální čerpání v % partnerskými projekty ve vztahu k původní alokaci

1

Přehled předpokládaných celkových nákladů a skutečně vynaložených nákladů finančně ukončených projektů
SML zobrazuje následující tabulka:

Projekt

Předpokládané
Skutečně
celkové
vynaložené
náklady v Kč náklady v Kč

Parky Lidové sady I

9 352 182,60

145 703
869,49
9 145 658,00

Parky Lidové sady II

9 654 768,59

8 388 777,00

Bazén Liberec

Pavilon leknínů Botanické
zahrady Liberec

179 419 595,00

11 312 304,16 11 890 661,44

Revitalizace
městských
383 122 800,00
lázní na galerijní objekt

úspora v KČ

-

368 472
824,92

ZŠ Lesní – Škola pro
Evropu

26 663 554,14 30 528 715,00

ZŠ Lesní – Úprava parteru

19 147 196,27 17 857 272,33

-

úspora v
%

33 715 725,51
206 524,60

18,8
2,2

1 265 991,59

13,1

578 357,28

-5,1

14 649 975,08

3,8

3 865 160,86
1 289 923,94

-14,5
6,7

Základní popis projektů SML:
ZŠ Lesní – Úprava parteru
Cílem projektu bylo využití venkovního prostoru školního areálu tzv. parteru pro vzdělávání a volnočasové
aktivity v bezpečném prostředí areálu školy. V rámci projektu došlo k odstranění stávajícího povrchu školního
dvora - nevyhovující dlažby, asfaltových ploch a trávníků a celkové výměně povrchu plochy školního dvora
instalací ploch zeleně, zahradní dlažby, venkovního mobiliáře. Vynucenou investicí byla výměna lapolu a
výškové sjednocení jednotlivých přípojek IS.
Dále byl vytvořen koridor pro přechod mezi pavilony pro žáky a učitele, vyřešena zástěna pro zásobování
kuchyně a odpadové hospodářství. Návazně došlo k opravě stávajícího oplocení venkovního areálu školy
s vybudováním sezení u hlavního vstupu do školy. V rámci úpravy parteru vznikl amfiteátr pro výuku
v netradičním prostředí. Půlkruhovitý stupňovitý amfiteátr bude využit pro výuku i pro kulturní akce dětí a
rodičovské veřejnosti.
ZŠ Lesní – Škola pro Evropu
Projekt byl realizován v územním rozsahu zahrnujícím rekonstrukci pavilonu B ZŠ Lesní. Předmětem tohoto
projektu bylo rozšíření a zkvalitnění výuky cizích jazyků, čímž došlo k přispění k vyšší jazykové vzdělanosti
v rámci spádové oblasti školy. Projekt si kladl také za cíl vybudovat nové učebny, které svým prostorovým
uspořádáním i technickým vybavením umožňují moderní formy výuky. Mimo jiné se využívá výpočetní a
komunikační technika, připojení k internetu pro získání, zpracování a prezentaci informací v cizojazyčném
prostředí. Moderní forma výuky spočívá v zapojení všech smyslů, práce ve skupinách s navozením reálných
situací, více pozitivních prožitků a tím vznik většího množství synapsí a dokonalejšího zvládnutí učiva.
Partnerem projektu byla ZŠ Husova, která byla nápomocna s profesní přípravou pedagogů pro nové formy
výuky.
Bazén Liberec
Cílem projektu bylo vybudovat bazén zejména pro výuku plavání o délce 25m s šesti drahami a variabilní
výškou hladiny s možností „vjezdu“ pro vozíčkáře. Bazén poskytuje zázemí plošně pro všechny vzdělávací
zařízení (ZŠ, SŠ, MŠ) ve městě. Byl vybudován i rozcvičovací bazén pro připravení organizmu na vlastní
fyzickou aktivitu dle principů sportovního lékařství, dále klasická finská sauna pro předškolní děti umožňující
saunování za snížené teploty včetně dalších specifik této skupiny občánků. V rámci projektu byla vybudována
komora pro výcvik potápěčů - potápěčská věž s možností výuky potápění jak pro složky IZS, tak vodní
záchranáře. V odstupňovaných hloubkách jsou „plošiny“ umožňující seznámení se s fyzikálními faktory dané
hloubky. Průhledná konstrukce o rozměrech 4x4m a hloubkou 9m umožňuje sledovat chování a výcvik i pro
ostatní frekventanty na „souši“, což je vítanou atrakcí pro návštěvníky bazénu. Toto zařízení je možno využít i
pro zájmové skupiny občanů. V rámci projektu byla také instalována „vířivka“ s mořskou vodou, jež umožňuje
především dětem s dýchacími problémy inhalaci stopových prvků uvolňujících se z mořské vody a zároveň je
vhodnou doplňkovou aktivitou při etapizaci plaveckého výcviku.
Revitalizace městských lázní na galerijní objekt
Cílem projektu byla revitalizace objektu městských lázní dle požadavků kladených na moderní galerijní
prostory, splňující požadavky na dlouhodobé i krátkodobé výstavy a doprovodné aktivity, které bude provozovat
zejména partner projektu – Oblastní galerie v Liberci. Projekt sestával z rekonstrukce budovy městských lázní a
novostavby přilehlého depozitáře. K hlavním výstupům projektu patří vytvoření prostor pro stálé expozice a
proměnné výstavy, přizpůsobení prostor přehlednému a bezbariérovému pohybu mezi expozicemi, provozní
zázemí galerie (pokladna, informace, šatny, kavárna, knihkupectví, toalety, dětský koutek, administrativní
prostory, lektorské prostory, depozitář, ostraha, dílna, fotoateliér aj.) Realizace projektu se řídila s respektem
k jedinečné architektonické podobě objektu, zároveň však přinášela nezbytné úpravy splňující současné nároky
na výstavní prostory, čímž splnila mezinárodní standardy a umožnila rozšíření nabídky kulturního vyžití
obyvatel i návštěvníků města Liberce.
Parky Lidové sady I
Předmětný projekt řešil regeneraci parkových ploch: Sukovo náměstí – Liberec a Prokopa Holého – Liberec.
Park Sukovo náměstí byl doplněn komunikačním systémem s pěším chodníkem, parkové úpravy byly doplněny
vybaveností a veřejným osvětlením.
Parková plocha Prokopa Holého se stala místem pro krátkodobou rekreaci obyvatel. Realizace projektu zajistila
možnost pro všechny věkové kategorie návštěvníků parku. Vzniklo zde prostředí, které je vybaveno jak hracími
prvky pro nejmenší, tak i pro další věkové kategorie dětí. Dospělí zde najdou místo pro odpočinek a procházky
mezi upravenou původní zelení a novou výsadbou dřevin a bylin.

Parky Lidové sady II
Cílem projektu byla kompletní revitalizace lokalit Zborovská rokle a promenáda Jezírko.
V lokalitě podél zoologické zahrady, tedy promenáda Jezírko, došlo k obnově a zpevnění cest pro pěší a cyklisty,
rekonstrukci veřejného osvětlení, odvodnění, dále proběhnou parkové úpravy.
V lokalitě Zborovské byly realizovány následující úpravy: kompletní rekonstrukce sportovišť, vybudování
přístupových cest pro pěší ze Zborovské i Mozartovy ulice, vybudování přístupové komunikace pro údržbu ze
Zborovské ulice, zřízení veřejného osvětlení, úpravy odvodnění dna rokle a stávajícího zatrubnění.
Centrum aktivního odpočinku – Lidové sady
Hlavním předmětem projektu byla výstavba nového bezbariérového vstupu do ZOO vedle Kulturního
společenského centra Lidové sady Liberec a zároveň přestavba stávající administrativní budovy (u bývalého
vchodu do ZOO) v zázemí umožňující netradiční vzdělávání.
Cílem projektu CAO je zkvalitnit zázemí pro samotné návštěvníky ZOO a nabídnout co nejvíce možností pro
trávení volného času přímo v jejím areálu včetně dalšího doprovodného servisu.
Pavilon leknínů Botanické zahrady v Liberci
Cílem projektu je zvýšení efektivnosti využití přírodního a kulturního potenciálu regionu, a to formou rozvoje
infrastruktury pro volnočasové aktivity – výstavbou nového bezbariérového skleníkového pavilonu
specializovaného na pěstování 3 druhů největších leknínových rostlin světa najednou v prostorách stávající
Botanické zahrady Liberec.
Administrativní zajištění IPRM
Jedná se o projekt tzv. „technické pomoci“, jehož hlavním cílem je zajistit realizaci IPRM v souladu
s podmínkami řídícího orgánu a relevantních dokumentů. Prostřednictvím tohoto projektu jsou zajišťovány
aktivity, které jsou přímo spojené s implementací integrovaného plánu, zejména se jedná o zajištění povinné
publicity vztahující se k realizaci IPRM (web, letáky, PR články, konference, atd.), administraci IPRM, zajištění
VŘ, pronájem SW nástroje a ostatní specializované služby.
Základní popis investičních projektů partnerů:
Rekonstrukce obchodní akademie a Jazykové školy
Předkladatelem projektu byl Liberecký kraj. Předmětem projektu byla rekonstrukce budovy Obchodní akademie
a Jazykové školy s právem státní zkoušky v místě Šamánkova 500/8, Liberec. Jednalo se o vestavbu půdních
prostor budovy, ve kterých vznikly prostory pro informační centrum školy, pro počítačové učebny a také pro
kanceláře studentských firem (vyučování ekonomických předmětů s praktickým zaměřením).
Realizací projektu došlo ke zkvalitnění podmínek pro výuku v jedné z největších středních škol v Libereckém
kraji. Zároveň projekt přispěl k regeneraci území města Liberce, které bylo specifikováno v Integrovaném plánu
rozvoje města Liberec – zóna „Lidové sady“ jako prioritní pro rozvoj za pomoci prostředků z ROP NUTS II
Severovýchod.

IPRM Liberec – Atraktivní a kvalitní život v Liberci
Doba realizace: 24. 2. 2011 – 30. 6. 2015
Výše původní alokace (ERDF): 540.000.000,- Kč
Aktuální nárok na alokaci (ERDF): 380.980.527,22 Kč
Na implementaci tematického IPRM se v rámci ROP SV aktuálně reálně* podílí 24 investičních projektů a jeden
neinvestiční projekt:

Žadatel
Volejbalový klub
TUL, o.s.
Multifunkční volnočasové Jezdecký klub Liberec,
centrum Liberec – Růžodol
o.s.
Revitalizace vícefunkčních
SML
hřišť při ZŠ Švermova a ZŠ
Aloisina Výšina
Rekonstrukce sokolovny ve
SML – MO
Vratislavicích nad Nisou
Vratislavice nad Nisou
Jezdecký klub Liberec - Jezdecký klub Liberec,
rekonstrukce jezdeckého
o.s.
klubu
Multifunkční hřiště – Lesní
ZŠ Lesní
Sportovní centrum pro
SML
mládež
v areálu
ZŠ
Vrchlického a Sokolovská
Komunitní
centrum
Římskokatolická
Ruprechtice
farnost Liberec –
Ruprechtice
Dostavba a rekonstrukce SK Rapid Pavlovice,
sportovního areálu ve
o.s.
Starých Pavlovicích
Modernizace
expozice
Liberecký kraj
Severočeského muzea v
Liberci
Rekonstrukce hřiště a
Liberecký kraj
tělocvičny u Střední školy
gastronomie
a
služeb
Liberec
Revitalizace
přírodního
Liberecký kraj
areálu Jedličkova ústavu a
jeho zpřístupnění veřejnosti
pro volnočasové aktivity
Plus minus padesát - MCU Koloseum, o.p.s.
volnočasová přírodní zóna
Koloseum
Revitalizace
hřiště
Pionýrská skupina
v Kateřinkách
Františkov
Revitalizace
území
Volejbalový klub
Bendlova – Fibichova
TUL, o.s.
Obnova sportoviště Krásná FK Krásná Studánka
Studánka
Regenerace a revitalizace
Římskokatolická
kostela
Sv.
Bonifáce
farnost – děkanství
Projekt
Obnova sportovišť Harcov

Fyzicky ukončen
Ano

Finančně ukončen
Ano

Ano

Ano

Ano

Ne

Ano

Ne

Ano

Ne

Ano
Ano

Ano
Ne

Ne

Ne

Ano

Ano

Ano

Ne

Ano

Ne

Ano

Ano

Ano

Ne

Ano

Ano

Ano

Ano

Ne

Ne

Ano

Ano

v Liberci
a
rozšíření
Liberec – Rochlice
možností jeho využití
Volnočasové
plochy
SML
Liberec I
Administrativní zajištění
SML
tematického IPRM
ZŠ
Sokolovská
SML
rekonstrukce
Sokolovna
Vesec
–
TJ Slovan Vesec
rekonstrukce
Lůžkový
hospic
Liberecký kraj
v Libereckém kraji
Obnova
kostela
Sv.
Římskokatolická
Antonína
Velikého
v farnost – arciděkanství
Liberci
Liberec
Kulturně
pohybové MCU Koloseum, o.p.s.
centrum Koloseum
Centrum Vlasty Buriana
Společnost Vlasty
Buriana o.p.s.

Ne

Ne

Ne

Ne

Ano

Ano

Ne

Ne

Ne

Ne

Ne

Ne

Ne

Ne

Ne

Ne

*Projekt „Centrum podpory geotermálního využití energie“, předkladatele Geotermální energie pro občany
o.p.s., je aktuálně zahrnut mezi projekty podílející se na implementaci tematického IPRM, nicméně na základě
výsledku kontroly provedené poskytovatelem dotace nebude příjemci vyplaceno žádné finanční plnění - celkové
způsobilé výdaje projektu byly poskytovatelem dotace sníženy na 0,- Kč. Smlouva o poskytnutí dotace však
zatím nebyla ani jednou ze smluvních stran vypovězena. Tento projekt se tedy fakticky s největší
pravděpodobností nebude podílet na implementaci tematického IPRM (s ohledem na CZV = 0,- Kč).

Přehled čerpání finanční alokace dle aktuálního nároku:

Rok

2012

2013

2014

2015

Celkem

Čerpání
v Kč celkem

13 061 953

28 367 658

34 328 442

305 222 474

380 980 527

Čerpání v
% celkem

3

7

8

81

100

Čerpání
v Kč
projekty
SML

0

0

29 262 085

34 013 964

63 276 049

Čerpání v
% projekty
SML

0

0

85

11

17

13 061 953

28 367 658

5 066 357

271 208 511

317 704 478

100

100

15

89

83

Čerpání
v Kč
partnerské
projekty
Čerpání v
%
partnerské
projekty

Model čerpání finanční alokace v případě 100% nároku

Původní výše alokace v Kč celkem

540 000 000

Aktuální nárok na alokaci v Kč celkem

380 980 527

Aktuální výše nevyčerpaných finančních prostředků v Kč celkem

159 019 473

Aktuální čerpání v Kč projekty SML celkem
Aktuální čerpání v % projekty SML ve vztahu k původní alokaci
Aktuální čerpání v Kč partnerskými projekty ve vztahu k původní alokaci
Aktuální čerpání v % partnerskými projekty ve vztahu k původní alokaci

63 276 049
12
317 704 478
59

Přehled předpokládaných celkových nákladů a skutečně vynaložených nákladů finančně ukončených projektů
SML zobrazuje následující tabulka:

Projekt

Předpokládané
celkové náklady
v Kč

Skutečně
vynaložené
náklady v Kč

úspora v KČ

úspora v %

ZŠ Sokolovská rekonstrukce

16 405 341,24

13 207 987,57

3 197 353,67

19,5

Revitalizace vícefunkčních
hřišť při ZŠ Švermova a
ZŠ Aloisina Výšina

22 375 939,20

19 056 702,00

3 319 237,20

14,8

Základní popis projektů SML:
Revitalizace vícefunkčních hřišť při ZŠ Švermova a ZŠ Aloisina Výšina
Projekt řeší rekonstrukci a modernizaci dvou hřišť při základních školách, které byly ve velmi špatném (až
havarijním) stavu. Modernizovaná sportovní zázemí škol budou kromě potřeb výuky sloužit samozřejmě i
širokému spektru zájemců z řad občanů o aktivní trávení volného času.
Rekonstrukce sokolovny ve Vratislavicích nad Nisou
Předmětem projektu je přístavba a rekonstrukce sokolovny a celkové přizpůsobení areálu současným
standardům. Nové prostory splňují nároky kladené na moderní sportoviště. V rámci projektu došlo
k rekonstrukci sálu sokolovny, včetně zateplení a přístavby polosuterénní stavby sociálního zázemí a šaten pro
sál a venkovní sporty. Nově byl vybudován vstupní třípodlažní objekt, který propojil sál sokolovny a sociální
zázemí. Jeho součástí je zázemí pro návštěvníky a nově instalované technické vybavení budovy. V rámci
projektu vzniklo jedno nové pracovní místo.
Sportovní centrum pro mládež v areálu ZŠ Vrchlického a Sokolovská
Cílem projektu je vybudování kvalitního zázemí pro aerobik a stolní tenis sportovního centra mládeže. Partnery
projektu (zajišťující kofinancování a udržitelnost projektu) jsou Sportovní klub stolního tenisu Liberec a Sport
aerobik Liberec o.s.
Volnočasové plochy Liberec I
Předmětem projektu je rekonstrukce a modernizace volnočasových ploch při základních školách Na Výběžku,
Vrchlického a Ostašovská. Cílem projektu je rozvoj infrastruktury v oblasti vzdělávání a volnočasových aktivit.
Výstupem projektu budou tři moderní sportovní a volnočasové plochy přístupné pro široké spektrum zájemců.
ZŠ Sokolovská – rekonstrukce
Předmětem projektu byla celková rekonstrukce objektu tělocvičny, kterou má ve správě ZŠ Sokolovská.
Rekonstrukce objektu zahrnovala generální opravu střechy, asanaci vnitřních obvodových zdí a obkladů včetně
zabezpečení a výměny radiátorů, broušení a úpravu podlahové krytiny, rekonstrukci sociálního zázemí a výměnu
vchodových dveří. Nově bylo pořízeno fitness vybavení, sauna a vybavení (nábytek) klubovny. Tělocvična
slouží pro účely výuky základní školy, jakož i pro širokou veřejnost pro volnočasové aktivity.
Administrativní zajištění tematického IPRM
Jedná se o projekt tzv. „technické pomoci“, jehož hlavním cílem je zajistit realizaci IPRM v souladu
s podmínkami řídícího orgánu a relevantních dokumentů. Prostřednictvím tohoto projektu jsou zajišťovány
aktivity, které jsou přímo spojené s implementací integrovaného plánu, zejména se jedná o zajištění povinné
publicity vztahující se k realizaci IPRM (web, letáky, PR články, konference, atd.), řízení a administraci IPRM,
zajištění VŘ, pronájem SW nástroje pro řízení stavebně investičních projektů a ostatní specializované služby.
Základní popis projektů partnerů:
Obnova sportovišť Harcov
Předkladatelem projektu byl Volejbalový klub TUL, o.s.
Cílem projektu bylo vylepšení stávajícího stavu sportovních ploch, plochy kurtů, fotbalového hřiště a
vybudování kvalitního zázemí pro rozvoj volnočasových aktivit a tělovýchovy. Sportovní plochy jsou pravidelně

využívány nejen studenty TUL, ale také žáky základních a středních škol, občany města Liberce a sportovními
kluby.
Multifunkční volnočasové centrum Liberec – Růžodol
Předkladatelem projektu byl Jezdecký klub Liberec, o.s.
Cílem projektu byla rekonstrukce a úprava jezdeckého areálu tak, aby došlo k jeho zpřístupnění a zejména
zatraktivnění pro široké spektrum občanů. Areál lze po revitalizaci využívat pro sportovní a volnočasové
aktivity, a to v průběhu celého roku.
Jezdecký klub Liberec – rekonstrukce jezdeckého klubu
Předkladatelem projektu je Jezdecký klub Liberec, o.s.
Cílem projektu je rekonstrukce stávajícího areálu jezdeckého klubu – zkvalitnění stávajícího provozu, zlepšení
podmínek pro chov koní, snížení provozních nákladů, zejména na vytápění. Modernizace a vnitřní dispoziční
změny provedené ve stájích povedou ke zvýšení počtu ustájených koní a tím k zajištění lepšího uspokojení
poptávky po jezdeckém sportu.
Multifunkční hřiště – Lesní
Předkladatelem projektu byla ZŠ Lesní, Liberec, Lesní 575/12, příspěvková organizace.
V rámci projektu došlo k modernizaci a rozšíření využití původního školního hřiště. Multifunkční hřiště je
v určitém režimu (dle provozního řádu) zpřístupněno široké veřejnosti.
Komunitní centrum Ruprechtice
Předkladatelem projektu je Římskokatolická farnost Liberec – Ruprechtice.
Společenské a kulturní aktivity, které příjemce poskytuje široké veřejnosti, probíhají v budově fary a ve
františkánském komunitním domě, jež spolu vytvářejí souvislý areál. Navržené stavební úpravy nemovitostí mají
za účel vytvořit z prozatímně upravených prostor ve stávajících, výše zmíněných, objektech lépe provozně
uspořádaný celek. Zároveň vnitřní prostory svým prostorovým a hygienickým standardem budou lépe splňovat
současné nároky uživatelů. Nedílnou součástí projektu je také úprava přilehlých pozemků zahrady pro
volnočasové aktivity.
Dostavba a rekonstrukce sportovního areálu ve Starých Pavlovicích
Předkladatelem projektu bylo občanské sdružení SK Rapid Pavlovice.
Realizací projektu došlo k dostavbě a komplexní rekonstrukci sportovního areálu SK RAPID Pavlovice.
Sportovní volnočasová plocha byla přizpůsobena současným technickým a bezpečnostním standardům.
Modernizace expozic Severočeského muzea v Liberci
Předkladatelem projektu je Liberecký kraj.
V rámci projektu dojde k modernizaci vnitřních prostor budovy muzea a k vybudování nové expozice hudebních
automatů. V rámci úprav vnitřních prostor bude konkrétně vybudován výtah, aby budova muzea byla přívětivější
z hlediska bezbariérovosti a snazšího pohybu po jednotlivých expozicích, dále dojde k rekonstrukci sociálního
zázemí pro návštěvníky muzea. Dojde rovněž k modernizaci kamerového systému.
Rekonstrukce hřiště a tělocvičny u Střední školy gastronomie a služeb Liberec
Předkladatelem projektu je Liberecký kraj.
Projekt řeší rekonstrukci stávajícího školního hřiště a tělocvičny v areálu SŠ gastronomie a služeb v Liberci,
včetně jeho zpřístupnění veřejnosti.
Revitalizace přírodního areálu Jedličkova ústavu a jeho zpřístupnění veřejnosti pro volnočasové aktivity
Předkladatelem projektu byl Liberecký kraj.
Projekt řeší revitalizaci přírodního areálu Jedličkova ústavu, p.o. a jeho zpřístupnění veřejnosti pro volnočasové
aktivity (revitalizace a pořízení vybavení sportovního hřiště, kamenná tvrz, revitalizace a zastřešení jeviště a
hlediště, úprava terénu, inženýrských sítí, stavba nových opěrných zdí, revitalizace chodníků).
Plus minus padesát – volnočasová přírodní zóna Koloseum
Předkladatelem projektu je MCU Koloseum, o.p.s.
Předmětem projektu je obnova nevyužívaného, zanedbaného areálu v bezprostřední blízkosti Kolosea v lokalitě
Nové Pavlovice a jeho přizpůsobení současným technickým a estetickým standardům za využití přírodního
potenciálu lokality. Cílem projekt je zatraktivnit předmětné plochy parku a lesoparku a zpřístupnit je veřejnosti.

Revitalizace hřiště v Kateřinkách
Předkladatelem projektu byla Pionýrská skupina Františkov.
Cílem projektu byla revitalizace hřiště v ulici U Hřiště v Kateřinkách. Součástí projektu bylo vytvoření travnaté
rekreační louky, víceúčelového sportovního hřiště s umělou trávou, objektu pro sportovní náčiní a úkryt pro
návštěvníky při nepřízni počasí. Součástí projektu bylo rovněž vybudování pobytových ploch s kamennou a
zatravňovací dlažbou, kde je i malé ohniště. Na severní straně byl svah zpevněn opěrnými zídkami s prkenným
krytem, které tak zároveň slouží jako lavičky. Hřiště bylo oploceno. Součástí zájmového území je i dětský herní
prvek – prolézačka.
Revitalizace území Bendlova – Fibichova
Předkladatelem projektu byl Volejbalový klub Technické univerzity v Liberci.
Projekt řešil revitalizaci plochy zařazené do kategorie Významný krajinný prvek, lesoparkového charakteru
v oblasti Starého města v Liberci. Předmětem projektu byly zejména terénní a sadové úpravy, technická opatření
z hlediska bezpečnosti budoucího využití prostoru (instalace zábran a zajištění poklopu kanalizace) a dále
osazení herních a sportovních prvků (venkovní fitness) a vytvoření malého amfiteátru.
Obnova sportoviště Krásná Studánka
Předkladatelem projektu je FK Krásná Studánka.
Předmětem projektu je zejména kompletní rekonstrukce plochy fotbalového hřiště s oplocením a nová výstavba
tréninkového hřiště (víceúčelové hřiště s umělým povrchem se samostatným osvětlením a oplocením. Dále
potom beachvolejbalové hřiště, tenisové hřiště s přidruženými tribunami a oplocením).
Regenerace a revitalizace kostela Sv. Bonifáce v Liberci a rozšíření možností jeho využití
Předkladatelem projektu byla Římskokatolická farnost - děkanství Liberec – Rochlice.
Předmětem projektu byla revitalizace a rekonstrukce objektu kostela tak, aby došlo k jeho zatraktivnění a
zpřístupnění širšímu okruhu občanů, kteří jej mohou celoročně využívat pro volnočasové aktivity. Součástí
projektu byla revitalizace a zajištění zpřístupnění věže kostela, kde byla vytvořena vyhlídka na Libereckou
kotlinu a upraven a zabezpečen výstup na věž. Další částí projektu byla revitalizace chrámové lodi, kterou došlo
k vytvoření prostoru pro volnočasové a kulturní aktivity. Dále byl vytvořen bezbariérový přístup do objektu
společně s vyznačením parkovací plochy pro osoby se sníženou schopností pohybu. Celý objekt bude
samozřejmě i nadále sloužit i pro účely činnosti farnosti.
Sokolovna Vesec – rekonstrukce
Předkladatelem projektu je Tělovýchovná jednota Slovan Vesec.
Realizací projektu dojde k rekonstrukci stávajícího objektu sokolovny a přilehlého hřiště.
Lůžkový hospic v Libereckém kraji
Předkladatelem projektu je Liberecký kraj.
V rámci projektu budou provedeny stavební úpravy, změna dispozice a přístavba dvou nových křídel k hlavní
budově bývalého sirotčince a stavební úpravy celého stávajícího areálu včetně stavebních úprav stávající
administrativní budovy. Areál je typickým brownfield. Realizací projektu dojde ke vzniku lůžkového hospice
s kapacitou 28 lůžek. Dále realizací projektu dojde ke vzniku zázemí pro domácí hospicovou péči, zázemí pro
edukační činnost, půjčovny pomůcek a poradny pro klienty. Projekt zahrnuje rovněž sadové a terénní úpravy,
oplocení areálu a obnovu technické infrastruktury.
Obnova kostela Sv. Antonína Velikého v Liberci
Předkladatelem projektu je Římskokatolická farnost – arciděkanství Liberec.
Projekt řeší rekonstrukci kostela Sv. Antonína Velikého v centrální části města. Objekt se před započetím
rekonstrukce nacházel téměř v havarijním stavu. Poslední rekonstrukce objektu proběhla ve druhé polovině 19.
století. Cílem projektu je tedy rekonstrukce a modernizace (výstavba sociálního zázemí) celého objektu.
Kulturně pohybové centrum Koloseum
Předkladatelem projektu je MCU Koloseum o.p.s.
Předmětem projektu je vytvoření komplexních prostorových podmínek pro široké spektrum aktivit určených pro
trávení volného času. Půjde o aktivity pohybové, kulturní i vzdělávací.
Centrum Vlasty Buriana
Předkladatelem projektu je Společnost Vlasty Buriana o.p.s.

Předmětem projektu je výstavba multifunkční pětipatrové budovy v blízkosti rodného domu Vlasty Buriana.
Realizací projektu tedy vznikne klubové bezbariérové volnočasové centrum, které se svou náplní bude vztahovat
k osobě Vlasty Buriana.
Zhodnocení a doporučení
Provádět detailní vyhodnocení implementace integrovaných plánů rozvoje města Liberec v tuto chvíli je
bezpředmětné, neboť implementace stále probíhá. Nicméně již nyní lze na základě získaných zkušeností
formulovat určitá doporučení do budoucna, zejména co se týče implementace Integrovaného plánu rozvoje
území Liberec – Jablonec nad Nisou (IPRÚ).
Je nutné hned v úvodu vyzdvihnout skutečnost, že implementace integrovaných nástrojů v období 2007 – 2013
byla jakýmsi pokusem o částečné řešení rozvojových potřeb statutárních měst ČR a probíhala bez jakékoliv
předchozí zkušenosti, či dobré praxe, ze které by bylo možné vycházet.
Jako jednoznačně pozitivní hodnotím schopnost města řešit část svých potřeb za přispění dotačních prostředků
(pohled realizovat x nerealizovat IPRM). Veškeré projekty SML realizované prostřednictvím IPRM nezakládaly
veřejnou podporu a ucházely se tak o vysokou míru podpory – 85% celkových způsobilých výdajů. Tedy za
relativně malé finanční prostředky bylo SML schopno realizovat celou řadu významných investičních akcí
v řádu stovek milionů korun, a to i v nelehké ekonomické situaci, v jaké se SML nacházelo.
Zcela zásadním problémem (pravděpodobně nejzásadnějším), který ovlivnil implementaci IPRM, bylo a je
odstupování od realizace projektů zařazených do IPRM. To je zásadní problém zejména tematického IPRM.
Řada partnerů, ale i SML, z různých důvodů odstupovala od realizace svých projektů v celém průběhu
implementace IPRM. Přestože byly realizovány celkem tři výzvy pro předkládání projektových záměrů do
tematického IPRM s cílem zajistit plnění závazných parametrů IPRM, se nepodaří vyčerpat přidělenou finanční
alokaci. Je malým zázrakem, že s plněním dalších parametrů (jako aktivit, monitorovacích indikátorů) by neměl
být problém (nutno hodnotit po ukončení implementace IPRM).
Absencí akčního plánu (tedy přehledu konkrétních střednědobých investičních priorit města) došlo ke změnám
v požadavcích na to, jaké projekty realizovat v zónovém IPRM.
Integrované plány se bohužel staly zejména ve volebním období 2010 – 2014 jakýmsi rukojmím politického boje
na SML, což jejich implementaci v žádném případě neulehčilo.
SML, resp. obě statutární města podílející se na implementaci IPRÚ, by mělo tedy pečlivě zvážit, jaký objem
prostředků alokovaných ve prospěch implementace IPRÚ bude realizováno prostřednictvím partnerských
projektů (samozřejmě při zachování partnerského přístupu).

