STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC

Poznámka: Zveřejněna je pouze upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu
zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů
v platném znění.
Osobní údaje jsou v souladu s § 16, § 17 a § 95 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích v platném
znění.
6. schůze rady města dne: 21.03.2017
Bod pořadu jednání:
Schválení podání žádosti o podporu na projekt "Návrh územního plánu města Liberec"
Stručný obsah: Cílem projektu "Návrh územního plánu města Liberec" je pořízení územního plánu,
který zajistí udržitelný rozvoj města, ochranu jeho hodnot a bude sloužit pro rozhodování v území. Po
vrácení původní dotace z IOP lze podat novou žádost v rámci výzvy č. 2 Územní plány, specifický cíl
3.3 Podpora pořizování a uplatňování dokumentů územního rozvoje, v rámci Integrovaného regionálního
operačního programu (IROP). Zpracování žádosti bylo schváleno radou města dne 6.12.2016, usnesením
č.1097/2016. Celkové způsobilé výdaje činí částku ve výši 4.354.000,- bez DPH. Podíl financování projektu
z celkových způsobilých výdajů činí 85 % z EFRR a 5 % ze státního rozpočtu. Předpokládané nezpůsobilé
výdaje budou ve výši přibližně 900.000,- Kč bez DPH.

MML, Odbor strategického rozvoje a dotací
Důvod předložení: Žádost o podporu "Návrh územního plánu města Liberec" v rámci Integrovaného
regionálního operačního programu (IROP), specifický cíl 3.3, výzva č. 2 Územní
plány.
Zpracoval:

Nevařilová Petra, Ing. - pracovník odboru strategického rozvoje a dotací

Projednáno s:

Ing. Lucie Noswitz, vedoucí oddělení získávání dotací, odbor strategického
rozvoje a dotací
Mgr. Jan Korytář, náměstek primátora pro ekonomiku, strategický rozvoj a dotace
Ing. Petr Kolomazník, vedoucí odboru hlavního architekta
Tibor Batthyány, primátor

Předkládá:

Benda Martin, Ing. - vedoucí odboru strategického rozvoje a dotací

K projednání v radě přizván(a):
Předpokládaná doba projednání (min): 5
Po schválení předložit na jednání:

1/3

Návrh usnesení
Rada města po projednání
schvaluje
podání žádosti o podporu na projekt "Návrh územního plánu města Liberec" dle přílohy č.1 v rámci
Integrovaného regionálního operačního programu, výzva č.2 Územní plány.

ukládá
1. finalizovat žádost o podporu na projekt "Návrh územního plánu města Liberec" v rámci

Integrovaného regionálního operačního programu, výzva č. 2 Územní plány včetně všech
relevantních příloh.

P: Benda Martin, Ing. - vedoucí odboru strategického rozvoje a dotací
T: 31.03.2017
2. zajistit podpis žádosti o podporu na projekt "Návrh územního plánu města Liberec" v rámci
Integrovaného regionálního operačního programu, výzva č. 2 Územní plány včetně všech
relevantních příloh.
P: Benda Martin, Ing. - vedoucí odboru strategického rozvoje a dotací
T: 31.03.2017
3. podat žádost o podporu na projekt "Návrh územního plánu města Liberec" do programu Integrovaný
regionální operační program, výzva č. 2 Územní plány včetně všech relevantních příloh.
P: Benda Martin, Ing. - vedoucí odboru strategického rozvoje a dotací
T: 31.03.2017

Formulace usnesení byla konzultována s právníkem zařazeným do MML před projednáním
v radě města.
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Důvodová zpráva
Cílem projektu "Návrh územního plánu města Liberec" je pořízení územního plánu, který zajistí
udržitelný rozvoj města, ochranu jeho hodnot a bude sloužit pro rozhodování v území. Po vrácení
původní dotace z IOP lze podat novou žádost v rámci výzvy č. 2 Územní plány, specifický cíl 3.3
Podpora pořizování a uplatňování dokumentů územního rozvoje, v rámci Integrovaného regionálního
operačního programu (IROP). Zpracování žádosti bylo schváleno radou města dne 6.12.2016, usnesením
č.1097/2016. Celkové způsobilé výdaje činí částku ve výši 4.354.000,- bez DPH. Podíl financování projektu
z celkových způsobilých výdajů činí 85 % z EFRR a 5 % ze státního rozpočtu.
Dne 6. 12. 2016 bylo 21. schůzí rady města schváleno zpracování žádosti o podporu projektu "Návrh územního
plánu Liberec" předložený odborem strategického rozvoje a dotací. Podání této žádosti lze realizovat až po
vrácení původní dotace z IOP. Vratka této dotace byla již vypořádána a lze podat novou žádost o podporu v rámci
výzvy č.2 Územní plány, specifického cíle 3.3 Podpora pořizování a uplatňování dokumentů územního rozvoje,
Integrovaného regionálního operačního programu. Žádosti k výzvě č. 2 Územní plány, jsou přijímány do
31.3.2017. Následná realizace projektu musí být ukončena do 31.12.2019. Pokyny, které nahrazují zadání
územního plánu byly schváleny usnesením zastupitelstva č. 182/2015 ze dne 25.6.2015 a způsobilé výdaje budou
výdaje realizované po tomto datu.
Prioritní osa: 3. Dobrá správa území a zefektivnění veřejných institucí
Investiční priorita: Zvyšování institucionální kapacity orgánů veřejné správy a zúčastněných subjektů
a zlepšování účinnosti veřejné správy prostřednictvím opatření pro posilování institucionální kapacity a účinnosti
veřejné správy a veřejných služeb souvisejících s prováděním EFRR, jež přispívají k realizaci opatření
podporovaných z ESF v oblasti institucionální kapacity a účinnosti veřejné správy
Specifický cíl: 3.3 Podpora pořizování a uplatňování dokumentů územního rozvoje
Celkové způsobilé výdaje: 4.354.000,- bez DPH.
Míra podpory:
 85 % celkových způsobilých výdajů projektu z evropského fondu pro regionální rozvoj - 3.700.900,- Kč bez
DPH,
 5 % celkových způsobilých výdajů projektu ze státního rozpočtu České republiky - 217.700,- Kč bez DPH,
 10% celkových způsobilých výdajů - SML kofinancování - 435.400,- Kč bez DPH.
Nezpůsobilé výdaje v předpokládané hodnotě přibližně 900.000,- Kč bez DPH budou vynaloženy jako
výdaje na úpravy návrhů územních plánů a návrhů změn územních plánů po opakovaném veřejném
projednání.

Přílohy:
Priloha_c.1_Zadost_o_podporu_navrh_uzemniho_planu
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Žádost o podporu
Identifikace operace
Registrační číslo projektu:
Identifikace žádosti (Hash):
Zkrácený název projektu:

bmAmYP
Návrh územního plánu města Liberec

Projekt
Číslo programu:
Název programu:

06
Integrovaný regionální operační program

Číslo výzvy:
Název výzvy:

06_15_001
2. výzva IROP - ÚZEMNÍ PLÁNY - SC 3.3

Název projektu CZ:
Název projektu EN:

Návrh územního plánu města Liberec
Design of Liberec´s General Master Plan

Anotace projektu:
Projekt je zaměřen na zpracování nového územního plánu města Liberec, který bude naplňovat cíle a
úkoly územního plánování. Dne 25. 6. 2015 byl schválen návrh pokynů pro zpracování nového návrhu
územního plánu usnesením zastupitelstva č. 182/2015. Územní plán je z hlediska obce
nejdůležitějším nástrojem územního plánování. Bez územního plánu nelze koncepčně vymezit
rozsáhlejší plochy pro novou výstavbu. Nový územní plán bude sloužit k rozvoji cílů a úkolů územního
plánování.
Fyzická realizace projektu
Předpokládané datum zahájení:
Skutečné datum zahájení:
Předpokládané datum ukončení:
Předpokládaná doba trvání (v měsících):
Přijmy projektu
Jiné peněžní příjmy (JPP):
Příjmy dle čl. 61 obecného nařízení:

25.6.2015
25.6.2015
31.12.2019
54,2

Projekt nevytváří jiné peněžní příjmy
Projekt nevytváří příjmy dle článku 61

Doplňkové informace
Realizace zadávacích řízení na projektu:
Liniová stavba:
Další podpory ve vztahu k projektu z jiných veřejných zdrojů:
Sestava vytvořena v MS2014+
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Veřejná podpora:
Společný akční plán:
Partnerství veřejného a soukromého sektoru:
CBA:
Projekt je zcela nebo zčásti prováděn sociálními partnery nebo NNO:
Projekt je zaměřen na orgány veřejné správy a veřejné služby na
celostátní, regionální nebo místní úrovni:
Režim financování:

Ne
Ex-post

:
Fázovaný projekt:
Popis fázovaného projektu:

Specifické cíle
Číslo programu, Název programu
Číslo prioritní osy, Název prioritní osy

Číslo investiční priority, Název investiční
priority
Číslo opatření, Název opatření

06 Integrovaný regionální operační program
06.3 Dobrá správa území a zefektivnění veřejných
institucí
06.3.72 Zvyšování institucionální kapacity orgánů
veřejné správy a zúčastněných subjektů a
zlepšování účinnosti veřejné správy
prostřednictvím opatření pro posilování
institucionální kapacity a účinnosti veřejné správy
a veřejných služeb souvisejících s provádění

TC 11 Posilování institucionální kapacity a účinné
Číslo tematického cíle, Název tematického cíle veřejné správy
06.3.72.3.3 Podpora pořizování a uplatňování
Číslo, Název
dokumentů územního rozvoje
Procentní podíl
100,00
Kategorie regionu:
Více rozvinuté
0,00
Méně rozvinuté
100,00
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Popis projektu
Anotace projektu
Projekt je zaměřen na zpracování nového územního plánu města Liberec, který bude naplňovat cíle a
úkoly územního plánování. Dne 25. 6. 2015 byl schválen návrh pokynů pro zpracování nového návrhu
územního plánu usnesením zastupitelstva č. 182/2015. Územní plán je z hlediska obce
nejdůležitějším nástrojem územního plánování. Bez územního plánu nelze koncepčně vymezit
rozsáhlejší plochy pro novou výstavbu. Nový územní plán bude sloužit k rozvoji cílů a úkolů územního
plánování.
Jaký problém projekt řeší?
Platný územní plán města Liberec schválený usnesením zastupitelstva č. 94/02 dne 25.6.2002 byl
zpracován dle stavebního zákona č. 50/1976 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (starý
stavební zákon). Nový stavební zákon (zákon č. 183/2006 Sb.), který nabyl účinnosti 01.01.2007 a
jeho následná novela, omezily platnost územních plánů vydaných podle starého stavebního zákona
do 31.12.2020. Nový stavební zákon přinesl řadu metodických změn, požadavků a náležitostí, který
dokument zpracovaný dle původního zákona neobsahoval. Nový územní plán musí reagovat na
změny a požadavky v dopravním řešení města, nové požadavky ochrany přírody a krajiny a obecné
požadavky vyplývající z nadřazených územně plánovacích dokumentací. Dalším důvodem bylo mnoho
žádostí o změnu územního plánu, kterými vlastníci nemovitostí reagovali na značnou nepružnost
existujícího územního plánu. Územní plán se ze zákona pořizuje pro celé území statutárního města
Liberec.
Jaké jsou příčiny problému?
Původní územní plán je pro potřeby města nedostačující a neodpovídá požadavkům zákona 183/2006
Sb., o územním plánování a stavebnímu řádu včetně prováděcích vyhlášek. Od Května 2016 až do
dnešní doby probíhá dohodovací řízení s dotčenými orgány a pořizovatel ve spolupráci s určeným
zastupitelem vyhodnocuje výsledky projednání. Pořizovatel doposud nezajistil upravení návrhu pro
veřejné projednání nového návrhu.
Co je cílem projektu?
Cílem projektu je pořízení nového územního plánu, který bude naplňovat cíle a úkoly územního
plánování v souladu s nadřazenými strategickými dokumenty. Novým územním plánem budou
vytvořeny předpoklady pro udržitelný rozvoj území tak, aby byly uspokojeny potřeby současné
generace, aniž by byly ohroženy podmínky života generací budoucích. To bude zajištěno především
vytvořením podmínek pro výstavbu tak, aby byly respektovány hodnoty území a vyvážený vztah
podmínek pro příznivé životní prostředí, hospodářský rozvoj a soudržnost společenství obyvatel.
Návrh bude zpracován odborným, autorizovaným a způsobilým projektantem. Nový územní plán
zajistí udržitelný rozvoj města, ochranu jeho hodnot a bude sloužit pro rozhodování v území. Nový
územní plán bude v souladu s Aktualizací strategie rozvoje statutárního města Liberec 2014-2020 a
bude naplňovat její cíle. Územní plán bude v souladu s požadavkem stavebního zákona pořízen pro
celé území města - plocha území pokrytá územním plánem bude 106,087 km2, což je jedním z
indikátorů projektu.
Sestava vytvořena v MS2014+
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Jaká změna/y je/jsou v důsledku projektu očekávána/y?
V důsledku realizace projektu je očekávanou změnou nový územní plán, který je v souladu s
nadřazenými strategickými dokumenty a zároveň odpovídá všem pravidlům a požadavkům dle
zákona č.183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů.
Zvýšení kvality života obyvatel a vytvoření prosperujícího prostředí pro rozvoj regionu.
Jaké aktivity v projektu budou realizovány?
1.Pokyny pro zpracování návrhu územního plánu (dále jen ÚP).
2.Návrh územního plánu.
3.Řízení o územním plánu.
4.Opakované veřejné projednání.
5. Vydání územního plánu.
Popis realizačního týmu projektu :
Projektový tým je složen především z řad zaměstnanců žadatele - odborníků na problematiku z
příslušných odborů Magistrátu města Liberec - zejména z odboru hlavního architekta, odboru
strategického rozvoje a dotací, odboru veřejných zakázek a odboru právního. V pozici externího
partnera se projektu zúčastní zpracovatel územního plánu, který vzešel z výběrového řízení, SAUL
s.r.o. s vedoucím projektantem Ing. arch. Jiřím Plašilem. Dle potřeby budou využity služby externí
právní kanceláře.
Přehled pozic personálního zajištění projektu:
VEDOUCÍ PROJEKTU - pověřený pracovník příslušného odboru
FINANČNÍ MANAŽER PROJEKTU -pověřený pracovník příslušného odboru
PROJEKTOVÝ PRÁVNÍK - odbor právní, případně externí právní kancelář
ASISTENT PROJEKTU - VEŘEJNÉ ZAKÁZKY - odbor veřejných zakázek
ASISTENT PROJEKTU - ODBORNÁ ČÁT PROJEKTU - pověření pracovníci příslušného odboru
ASISTENT PROJEKTU - DOTACE - odbor strategického rozvoje a dotací
ŘEŠITEL PROJEKTU - odbor hlavního architekta
UŽIVATEL PROJEKTU - odbor hlavního architekta
MANAŽER PUBLICITY PROJEKTU - odbor strategického rozvoje a dotací
EXTERNÍ DODAVATEL - zhotovitel územního plánu vzešlý z nadlimitního veřejného řízení - SAUL s.r.o.
zastoupený panem Ing. arch. Jiřím Plašilem.

Jak bude zajištěno šíření výstupů projektu?
Výstupem projektu bude nový územní plán, který bude k dispozici všem cílovým skupinám. Územní
plán bude zveřejněn na webových stránkách www.liberec.cz statutárního města Liberec po celou
dobu udržitelnosti.
V čem je navržené řešení inovativní?
Jaká existují rizika projektu?
Sestava vytvořena v MS2014+
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Klíčová slova :

Cílová skupina
Cílová skupina:
AOPK ČR, správy národních parků, Správa jeskyní ČR
Popis cílové skupiny:
Ochrana hodnot přírody a krajiny je zajištěna, národní park se v řešeném území nenachází.
Cílová skupina:
Kraje
Popis cílové skupiny:
Návrh nových rozvojových ploch vytváří podmínky pro rozvoj a plánování Libereckého kraje.
Cílová skupina:
Obce
Popis cílové skupiny:
Záležitosti nadmístního významu jsou řešeny v zásadách územního rozvoje kraje, kvalitní veřejná
infrastruktura v krajském městě bude přínosem i pro obyvatele blízkého okolí.
Cílová skupina:
Občané
Popis cílové skupiny:
Návrh nových rozvojových ploch vytváří podmínky pro rozvoj (bydlení, občanské vybavenosti,
pracovních příležitostí atd.) a zároveň jsou chráněny hodnoty území (např. krajina, kterou mohou
využívat pro rekreaci), koncepce dopravy zlepší dopravní obsluhu území.
Cílová skupina:
Podnikatelské subjekty
Popis cílové skupiny:
Návrh nových rozvojových ploch vytváří podmínky pro rozvoj (nové plochy výroby, možnost
revitalizace brownfields, rozvoj bydlení vytváří podmínky pro příchod nových pracovních sil atd.),
koncepce dopravy zlepší dopravní obsluhu území (např. lepší napojení stávajících průmyslových zón).
Cílová skupina:
Veřejná správa
Popis cílové skupiny:
Územní plán bude dále využíván pro rozhodování veřejné správy v území.
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Subjekty projektu
Typ subjektu:
Kód státu:
Název subjektu:
IČ:
DIČ / VAT id:
Právní forma:
Je subjekt právnickou osobou?:
Datum vzniku:
Typ plátce DPH:
Procentní podíl:
Počet zaměstnanců:
Roční obrat (EUR):
Bilanční suma
roční rozvahy (EUR):
Velikost podniku:
Kód institucionálního sektoru:
Zahrnout subjekt do definice jednoho podniku:

Žadatel/příjemce
CZE - Česká republika
STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC
00262978
Obec
Ano
Jsem plátce DPH a nemám zákonný nárok na
odpočet DPH ve vztahu k aktivitám projektu
421,000

Ne

Adresy subjektu
Typ adresy:
Název kraje:
Název okresu:
Název ORP:
Městská část:
Obec:
Část obce:
Ulice:
PSČ:
Číslo orientační:
Číslo popisné/
evidenční:
Kód druhu čísla
domovního:
WWW:

Adresa oficiální (adresa sídla organizace)
Liberecký kraj
Liberec
Liberec
Liberec (nečleněné město)
Liberec
Liberec I-Staré Město
nám. Dr. E. Beneše
460 01
1
1
1
www.liberec.cz

Osoby subjektu
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Titul před jménem:
Jméno:
Příjmení:
Titul za jménem:
Telefon:
Mobil:
Email:
Hlavní kontaktní osoba:
Statutární zástupce:

Tibor
Batthyány
+420485243102
+420485243102
batthyany.tibor@magistrat.liberec.cz
Ne
Ano

Titul před jménem:
Jméno:
Příjmení:
Titul za jménem:
Telefon:
Mobil:
Email:
Hlavní kontaktní osoba:
Statutární zástupce:

Mgr.
Jan
Korytář

Titul před jménem:
Jméno:
Příjmení:
Titul za jménem:
Telefon:
Mobil:
Email:
Hlavní kontaktní osoba:
Statutární zástupce:

Ing.
Petra
Nevařilová

+420776561736
korytar.jan@magistrat.liberec.cz
Ano

+420485243190
+420778486885
nevarilova.petra@magistrat.liberec.cz
Ano

Účty subjektu
Název účtu příjemce:
Kód banky:
IBAN:
Měna účtu:
Stát:
Předčíslí ABO:
Základní část ABO:

DOTACE
0710 - Česká národní banka
CZ8407100000940006221461
CZK
Česká republika

Účetní období
Sestava vytvořena v MS2014+
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Typ subjektu:
Kód státu:
Název subjektu:
IČ:
DIČ / VAT id:
Právní forma:
Je subjekt právnickou osobou?:
Datum vzniku:
Typ plátce DPH:
Procentní podíl:
Počet zaměstnanců:
Roční obrat (EUR):
Bilanční suma
roční rozvahy (EUR):
Velikost podniku:
Kód institucionálního sektoru:
Zahrnout subjekt do definice jednoho podniku:

Vítězný dodavatel
CZE - Česká republika
SAUL s.r.o.
43224229
CZ43224229
Společnost s ručením omezeným
Ano
14.10.1991
Jsem plátce DPH a mám nárok na odpočet DPH
ve vztahu k aktivitám projektu

Ne

Adresy subjektu
Typ adresy:
Název kraje:
Název okresu:
Název ORP:
Městská část:
Obec:
Část obce:
Ulice:
PSČ:
Číslo orientační:
Číslo popisné/
evidenční:
Kód druhu čísla
domovního:
WWW:

Liberecký kraj
Liberec
Liberec
Liberec (nečleněné město)
Liberec
Liberec IV-Perštýn
U Domoviny
460 01
5
461
1

Osoby subjektu

Sestava vytvořena v MS2014+
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Titul před jménem:
Jméno:
Příjmení:
Titul za jménem:
Telefon:
Mobil:
Email:
Hlavní kontaktní osoba:
Statutární zástupce:

Ing.arch.
Jiří
Plašil

Účty subjektu
Název účtu příjemce:
Kód banky:
IBAN:
Měna účtu:
Stát:
Předčíslí ABO:
Základní část ABO:

CZK
Česká republika

Účetní období

Umístění
Dopad projektu:

CHKO/NP:

563889 Liberec
Sestava vytvořena v MS2014+
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Místo realizace:

CHKO/NP:

563889 Liberec

Klíčové aktivity

Název klíčové aktivity:

Zpracování územních plánů

Popis klíčové aktivity:
Příprava pokynů pro zpracování návrhu územního plánu a jejich schválení v zastupitelstvu města (§
51 odst. (3) stavebního zákona).
Přehled nákladů:

Etapy projektu

Pořadí etapy:
1
Název etapy:
Návrh územního plánu
Předpokládané datum zahájení:
1.5.2015
Předpokládané datum ukončení:
30.9.2017
Předpokládaná doba trvání (v měsících): 29
Popis etapy:
Příprava pokynů pro zpracování návrhu územního plánu a jejich schválení v zastupitelstvu města (§
51 odst. (3) stavebního zákona).Zpracování dokumentace projektantem územního plánu (dle smlouvy
12 týdnů).
Společné jednání o návrhu územního plánu s dotčenými orgány, krajským úřadem a sousedními
obcemi (§ 50 odst. (2) stavebního zákona.
Uplatnění stanovisek dotčenými orgány, uplatnění připomínek veřejností (§ 50 odst. (2, 3) stavebního
zákona).
Stanovisko KÚ LK k vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území a ke koordinaci širších územních
Sestava vytvořena v MS2014+
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vztahů (§ 50 odst. (5,7)).
Vyhodnocení společného jednání pořizovatelem a určeným zastupitele (§ 51 odst. 1 stavebního
zákona).
Úprava dokumentace projektantem územního plánu na základě výsledků společného jednání (dle
smlouvy 12 týdnů).
Kontrola upravené dokumentace pořizovatelem.
Úprava dokumentace projektantem územního plánu vyplývající z kontroly dokumentace
pořizovatelem.
Pořadí etapy:
2
Název etapy:
Řízení o územním plánu a opakované veřejné projednání
Předpokládané datum zahájení:
1.12.2017
Předpokládané datum ukončení:
31.1.2019
Předpokládaná doba trvání (v měsících): 14
Popis etapy:
Besedy s veřejností, neformální představení upraveného návrhu nového územního plánu.
Veřejné projednání upraveného a posouzeného návrhu územního plánu (§ 52 stavebního zákona),
včetně stanovisek dotčených orgánů.
Vyhodnocení veřejného projednání pořizovatelem a určeným zastupitelem, zpracování návrhu
rozhodnutí o námitkách pořizovatelem ve spolupráci s určeným zastupitelem (§ 53 odst. (1)
stavebního zákona), dohody s dotčenými orgány.
Rozeslání návrhu rozhodnutí o námitkách zpracovaný pořizovatelem dotčených orgánů (§ 53 odst. (1)
stavebního zákona).
Stanovisko dotčených orgánů k rozhodnutí o námitkách (§ 53 odst. (1) stavebního zákona).
Jednací řízení bez uveřejnění na výběr zpracovatele dokumentace.
Úprava dokumentace územního plánu na základě stanovisek dotčených orgánů k námitkám a
připomínkám (§ 53 odst. (1) stavebního zákona).
Kontrola upravené dokumentace pořizovatelem.
Stanovisko příslušného úřadu a stanovisko příslušného orgánu ochrany přírody podle § 45 i zákona o
ochraně přírody a krajiny (§ 53 odst. 2 stavebního zákona).
Opakované veřejné projednání upraveného a posouzeného návrhu ÚP (§ 53 odst. 2 stavebního
zákona).
Vyhodnocení veřejného projednání pořizovatelem a určeným zastupitelem, zpracování návrhu
rozhodnutí o námitkách pořizovatelem ve spolupráci s určeným zastupitelem (§ 53 odst. (1) staveb.
zák.), dohody s dotčenými orgány.
Rozeslání návrhu rozhodnutí o námitkách zpracovaný pořizovatelem dotčeným orgánům (§ 53 odst.
(1) stavebního zákona).
Stanoviska dotčených orgánů k rozhodnutí o námitkách (§ 53 odst. (1) stavebního zákona).
Čistopis dokumentace (projektant dle smlouvy).
Pořadí etapy:
3
Název etapy:
Vydání územního plánu
Předpokládané datum zahájení:
1.2.2019
Předpokládané datum ukončení:
30.11.2019
Předpokládaná doba trvání (v měsících): 10
Popis etapy:
Příprava opatření obecné povahy pořizovatelem (§ 171 -174 správního řádu).
Předložení návrhu na vyjádření MO Liberec - Vratislavice nad Nisou, výboru pro rozvoj a územní
plánování.
Předložení návrhu na vydání územního plánu v zastupitelstvu města (§ 54 odst. (1) stavebního
zákona).
Sestava vytvořena v MS2014+
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Rozpočet roční
Kód

Název

Částka celkem

1
1.1
1.1.1
1.1.1.1
1.1.2
1.1.2.2
1.2

Celkové výdaje
Celkové způsobilé výdaje
Celkové způsobilé výdaje - investiční
Pořízení nehmotného majetku
Celkové způsobilé výdaje - neinvestiční
Pořízení služeb bezprostředně souvisejících s realizací projektu
Celkové nezpůsobilé výdaje

Procento

6 357 340,00
5 268 340,00
0,00
0,00
5 268 340,00
5 268 340,00
1 089 000,00

100,00
82,87
0,00
0,00
100,00
100,00
17,13

Rozpočet roční – přehled za jednotlivé roky

Kód
1
1.1
1.1.1
1.1.1.1
1.1.2
1.1.2.2
1.2

Částka za
1.rok
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

Částka za
2.rok
1 936 000,00
1 936 000,00
0,00
0,00
1 936 000,00
1 936 000,00
0,00

Sestava vytvořena v MS2014+

Částka za
3.rok
1 028 500,00
1 028 500,00
0,00
0,00
1 028 500,00
1 028 500,00
0,00

Částka za
4.rok
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

Částka za
5.rok
3 392 840,00
2 303 840,00
0,00
0,00
2 303 840,00
2 303 840,00
1 089 000,00

Částka za
6.rok
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

CRNEVPET

Částka za
7.rok

Částka za
8.rok

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

16.3.2017 8:21
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0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

Částka za
9.rok
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

Částka za
10.rok
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

Částka
celkem
6 357 340,00
5 268 340,00
0,00
0,00
5 268 340,00
5 268 340,00
1 089 000,00

Procento

100,00
82,87
0,00
0,00
100,00
100,00
17,13

Přehled zdrojů financování
Fáze přehledu financování:
Žádost o podporu
Měna:
CZK
Název etapy:
Celkové zdroje:
6 357 340,00
Celkové nezpůsobilé výdaje:
1 089 000,00
JPP nezpůsobilé:
0,00
Celkové způsobilé výdaje:
5 268 340,00
Jiné peněžní příjmy (JPP):
0,00
CZV bez příjmů:
5 268 340,00
Příjmy dle čl. 61 obecného nařízení:
0,00
Příspěvek Unie:
4 478 089,00
Národní veřejné zdroje:
790 251,00
Podpora celkem:
4 741 506,00
Vlastní zdroj financování:
526 834,00
% vlastního financování:
10,00
Zdroj financování vlastního podílu:
Finanční prostředky z rozpočtu obcí/obce
% vlastního financování - více rozvinutý region:
0,00

Finanční plán
Pořadí finančního plánu:
Datum předložení:
Etapa:
Záloha - plán:
Záloha - Investice:
Záloha - Neinvestice:
Vyúčtování - plán:
Vyúčtování - Investice:
Vyúčtování - Neinvestice:
Vyúčtování - očištěné o příjmy:
Vyúčtování - Investice očištěné o příjmy:
Vyúčtování - Neinvestice očištěné o příjmy:
Závěrečná platba:

1
27.10.2017
1 1 Návrh územního plánu
0,00

2 964 500,00
2 964 500,00
0,00

Ne

Pořadí finančního plánu:
Datum předložení:
Etapa:

2
28.11.2018
2 2 Řízení o územním plánu a
opakované veřejné
projednání
0,00

Záloha - plán:
Záloha - Investice:
Záloha - Neinvestice:
Vyúčtování - plán:
Sestava vytvořena v MS2014+
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Vyúčtování - Investice:
Vyúčtování - Neinvestice:
Vyúčtování - očištěné o příjmy:
Vyúčtování - Investice očištěné o příjmy:
Vyúčtování - Neinvestice očištěné o příjmy:
Závěrečná platba:

1 698 840,00
0,00

Ne

Pořadí finančního plánu:
Datum předložení:
Etapa:

3
28.2.2019
2 2 Řízení o územním plánu a
opakované veřejné
projednání
0,00

Záloha - plán:
Záloha - Investice:
Záloha - Neinvestice:
Vyúčtování - plán:
Vyúčtování - Investice:
Vyúčtování - Neinvestice:
Vyúčtování - očištěné o příjmy:
Vyúčtování - Investice očištěné o příjmy:
Vyúčtování - Neinvestice očištěné o příjmy:
Závěrečná platba:

1 089 000,00
1 089 000,00
0,00

Pořadí finančního plánu:
Datum předložení:
Etapa:
Záloha - plán:
Záloha - Investice:
Záloha - Neinvestice:
Vyúčtování - plán:
Vyúčtování - Investice:
Vyúčtování - Neinvestice:
Vyúčtování - očištěné o příjmy:
Vyúčtování - Investice očištěné o příjmy:
Vyúčtování - Neinvestice očištěné o příjmy:
Závěrečná platba:

4
27.12.2019
3 3 Vydání územního plánu
0,00

605 000,00
605 000,00
0,00

Ano

Kategorie intervencí
Tematický cíl
Kód:
Název:

Sestava vytvořena v MS2014+
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Název specifického cíle:
Procentní podíl:
Indikativní alokace:

Podpora pořizování a uplatňování dokumentů
územního rozvoje
100
4 478 089,00

Oblast intervence
Kód:
Název:

Název specifického cíle:
Procentní podíl:
Indikativní alokace:
Koeficient klimatické změny:
Podskupina:
Skupina:

096
Institucionální kapacita veřejné správy
a veřejných služeb související s prováděním
EFRR nebo činnosti na podporu iniciativ
v oblasti institucionální kapacity v rámci ESF
Podpora pořizování a uplatňování dokumentů
územního rozvoje
100
4 478 089,00
0,00
Ostatní
Rozvoj vnitřního potenciálu

Vedlejší téma ESF
Forma financování
Kód:
Název:
Procentní podíl:
Indikativní alokace:

01
Nevratný grant
100
4 478 089,00

Ekonomická aktivita
Kód:
Název:
Procentní podíl:
Indikativní alokace:

18
Veřejná správa
100
4 478 089,00

Mechanismus územního plnění
Kód:
Název:
Procentní podíl:
Indikativní alokace:
Sestava vytvořena v MS2014+
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Lokalizace
Kód:
Název:
NUTS2:
NUTS1:
Procentní podíl:
Indikativní alokace:

CZ051
Liberecký kraj
Severovýchod
Česká republika
100
4 478 089,00

Typ území
Kód:
Název:

01
Velké městské oblasti (hustě obydlené > 50 000
obyvatel)
100
4 478 089,00

Procentní podíl:
Indikativní alokace:

Indikátory

Kód indikátoru:
90201
Název indikátoru:
Počet územních plánů
Výchozí hodnota:
0,000
Datum výchozí hodnoty:
25.6.2015
Cílová hodnota:
1,000
Datum cílové hodnoty:
31.12.2019
Měrná jednotka:
Plány
ENVI:
Typ indikátoru:
Výstup
Definice indikátoru:
Jedná se o počet pořízených územních plánů a změn územních plánů ve vazbě na územní studie (dle
zákona o územním plánování a stavebním řádu - stavební zákon). Podstatou územních plánů je
stanovení koncepce rozvoje území obce, ochrany jeho hodnot, koordinace využití území, veřejných
zájmů v území, racionalizace prostorového a funkčního uspořádání území a jeho využití včetně
umožnění další výstavby a zajištění udržitelného rozvoje území spočívajícího v nalezení vyváženého
stavu mezi podmínkami pro příznivé životní prostředí, hospodářský rozvoj a soudržnost společenství
obyvatel území. Subjekty, které si pořizují územní plány, jsou obce s rozšířenou působností.
Popis hodnoty:
Kód indikátoru:
Sestava vytvořena v MS2014+
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Název indikátoru:
Plocha území pokrytá územním plánem, regulačním plánem
a územní studií
Výchozí hodnota:
0,000
Datum výchozí hodnoty:
25.6.2015
Cílová hodnota:
106,087
Datum cílové hodnoty:
31.12.2019
Měrná jednotka:
km2
ENVI:
Typ indikátoru:
Výsledek
Definice indikátoru:
Jedná se o plošnou výměru území v měrné jednotce km2 pokrytou alespoň (minimálně) jedním z
pořízených dokumentů v podobě - a) územních plánů, b) regulačních plánů z podnětu
nenahrazujících územní rozhodnutí, nebo c) územních studií. Plocha území pokrytá více typy
dokumentů se do daného monitorovacího indikátoru započítává pouze jednou.
Popis hodnoty:

Veřejné zakázky

Pořadové číslo veřejné zakázky:
Stav veřejné zakázky:
Evidenční číslo veřejné zakázky v ISVZ:
Je veřejná zakázka evidována v NEN?:
Veřejná zakázka je významná dle §16a ZVZ:
Sdružení zadavatelů:
Předpokládané údaje o veřejné zakázce
Pracovní název veřejné zakázky:

0001
Částečně splněna

Číslo smlouvy:

7110/09/0006

Základní údaje o veřejné zakázce
Název veřejné zakázky:
Typ kontraktu zadávacího/výběrového řízení:
Režim veřejné zakázky:
Druh zadávacího řízení/výběrového řízení:
Specifikace druhu zadavatele:
Měna:
Výše DPH:
Datum zahájení zadávacího/
výběrového řízení:
Předpokládané datum ukončení
zadávacího/výběrového řízení:
Sestava vytvořena v MS2014+

Ne

Zpracování územního plánu Liberec

Zpracování územního plánu Liberec
Smlouva
Nadlimitní
Otevřené řízení
Veřejný
CZK
21 %
1.11.2008
9.1.2009
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Předpokládaná hodnota veřejné zakázky
bez DPH:
Předpokládaná hodnota veřejné zakázky vážící
se k projektu
Bez DPH:
Bez DPH - způsobilé výdaje:
S DPH - způsobilé výdaje:

15 961 000,00

1 904 000,00
1 904 000,00
2 303 840,00

Skutečně uhrazená cena vážící se k projektu
Bez DPH:
S DPH:
Bez DPH - způsobilé výdaje:
S DPH - způsobilé výdaje:
Bez DPH - nezpůsobilé výdaje:
S DPH - nezpůsobilé výdaje:
Datum uhrazení:
Smlouvy/Dodatky
Datum podpisu smlouvy:
Cena veřejné zakázky dle smlouvy
bez DPH.:
Datum podpisu dodatku:
Cena veřejné zakázky po uzavření dodatku
bez DPH:

13.5.2009
15 961 000,00

Sankční krácení
Procento sankce:
Kategorizace porušení:
Popis porušení (vč. odkazu na důkazní
dokumenty):
Předpokládaný druh veřejné zakázky

Druh veřejné zakázky
Druh veřejné zakázky:

Služby

Veřejné zakázky - etapy
Číslo etapy, v rámci které je veřejná zakázka
plánována / realizována:
Sestava vytvořena v MS2014+

2

CRNEVPET
19

16.3.2017 8:21

Částka předpokládané hodnoty veřejné
zakázky bez DPH vážící se k etapě projektu:
Částka způsobilých výdajů předpokládané
hodnoty veřejné zakázky
Bez DPH:
S DPH:
Částka způsobilých výdajů předpokládané
hodnoty veřejné zakázky
Bez DPH:
S DPH:
Bez DPH - způsobilé výdaje:
S DPH - způsobilé výdaje:
Bez DPH - nezpůsobilé výdaje:
S DPH - nezpůsobilé výdaje:

1 404 000,00

Číslo etapy, v rámci které je veřejná zakázka
plánována / realizována:
Částka předpokládané hodnoty veřejné
zakázky bez DPH vážící se k etapě projektu:
Částka způsobilých výdajů předpokládané
hodnoty veřejné zakázky
Bez DPH:
S DPH:
Částka způsobilých výdajů předpokládané
hodnoty veřejné zakázky
Bez DPH:
S DPH:
Bez DPH - způsobilé výdaje:
S DPH - způsobilé výdaje:
Bez DPH - nezpůsobilé výdaje:
S DPH - nezpůsobilé výdaje:

3

1 404 000,00
1 698 840,00

500 000,00

500 000,00
605 000,00

Údaje o dodavateli / dodavatelích

Údaje o námitkách

Smlouva
Datum podpisu smlouvy:
Předpokládané datum ukončení realizace
veřejné zakázky:
Sestava vytvořena v MS2014+

13.5.2009
30.11.2019
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Cena veřejné zakázky dle smlouvy
bez DPH.:
Částka ceny veřejné zakázky vážící se
k projektu bez DPH.:
Částka způsobilých výdajů z ceny veřejné
zakázky
Bez DPH:
S DPH:
Částka nezpůsobilých výdajů z ceny veřejné
zakázky
Bez DPH:
S DPH:
Dodavatel:

15 961 000,00
1 904 000,00

1 904 000,00
2 303 840,00
0,00
0,00

Dodatek

Návrh na ÚOHS

Podnět na ÚOHS

Přílohy k VZ

Pořadové číslo veřejné zakázky:
Stav veřejné zakázky:
Evidenční číslo veřejné zakázky v ISVZ:
Je veřejná zakázka evidována v NEN?:
Veřejná zakázka je významná dle §16a ZVZ:
Sdružení zadavatelů:
Předpokládané údaje o veřejné zakázce
Pracovní název veřejné zakázky:
Předpokládaný typ kontraktu
zadávacího/výběrového řízení:
Sestava vytvořena v MS2014+

0002
Plánována

Opakované veřejné projednání upraveného a
posouzeného návrhu
Smlouva
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Předpokládané datum zahájení
zadávacího/výběrového řízení:
Základní údaje o veřejné zakázce
Název veřejné zakázky:
Typ kontraktu zadávacího/výběrového řízení:
Režim veřejné zakázky:
Druh zadávacího řízení/výběrového řízení:
Specifikace druhu zadavatele:
Měna:
Výše DPH:
Datum zahájení zadávacího/
výběrového řízení:
Předpokládané datum ukončení
zadávacího/výběrového řízení:
Předpokládaná hodnota veřejné zakázky
bez DPH:
Předpokládaná hodnota veřejné zakázky vážící
se k projektu
Bez DPH:
Bez DPH - způsobilé výdaje:
S DPH - způsobilé výdaje:

1.10.2018

Opakované veřejné projednání upraveného a
posouzeného návrhu
Malého rozsahu (malé hodnoty)
Veřejný
CZK
21 %
31.12.2018
900 000,00

900 000,00
0,00
0,00

Skutečně uhrazená cena vážící se k projektu
Bez DPH:
S DPH:
Bez DPH - způsobilé výdaje:
S DPH - způsobilé výdaje:
Bez DPH - nezpůsobilé výdaje:
S DPH - nezpůsobilé výdaje:
Datum uhrazení:
Smlouvy/Dodatky
Datum podpisu smlouvy:
Cena veřejné zakázky dle smlouvy
bez DPH.:
Datum podpisu dodatku:
Cena veřejné zakázky po uzavření dodatku
bez DPH:
Sankční krácení
Procento sankce:
Kategorizace porušení:
Popis porušení (vč. odkazu na důkazní
dokumenty):
Předpokládaný druh veřejné zakázky
Sestava vytvořena v MS2014+
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Druh veřejné zakázky
Druh veřejné zakázky:

Služby

Veřejné zakázky - etapy
Číslo etapy, v rámci které je veřejná zakázka
plánována / realizována:
Částka předpokládané hodnoty veřejné
zakázky bez DPH vážící se k etapě projektu:
Částka způsobilých výdajů předpokládané
hodnoty veřejné zakázky
Bez DPH:
S DPH:
Částka způsobilých výdajů předpokládané
hodnoty veřejné zakázky
Bez DPH:
S DPH:
Bez DPH - způsobilé výdaje:
S DPH - způsobilé výdaje:
Bez DPH - nezpůsobilé výdaje:
S DPH - nezpůsobilé výdaje:

2
900 000,00

0,00
0,00

Údaje o dodavateli / dodavatelích

Údaje o námitkách

Smlouva

Dodatek

Sestava vytvořena v MS2014+
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Návrh na ÚOHS

Podnět na ÚOHS

Přílohy k VZ

Pořadové číslo veřejné zakázky:
Stav veřejné zakázky:
Evidenční číslo veřejné zakázky v ISVZ:
Je veřejná zakázka evidována v NEN?:
Veřejná zakázka je významná dle §16a ZVZ:
Sdružení zadavatelů:
Předpokládané údaje o veřejné zakázce
Pracovní název veřejné zakázky:

0003
Částečně splněna

Číslo smlouvy:

7110/15/

Základní údaje o veřejné zakázce
Název veřejné zakázky:
Typ kontraktu zadávacího/výběrového řízení:
Režim veřejné zakázky:
Druh zadávacího řízení/výběrového řízení:
Specifikace druhu zadavatele:
Měna:
Výše DPH:
Datum zahájení zadávacího/
výběrového řízení:
Předpokládané datum ukončení
zadávacího/výběrového řízení:
Předpokládaná hodnota veřejné zakázky
bez DPH:
Předpokládaná hodnota veřejné zakázky vážící
se k projektu
Bez DPH:
Bez DPH - způsobilé výdaje:
S DPH - způsobilé výdaje:
Skutečně uhrazená cena vážící se k projektu
Sestava vytvořena v MS2014+

Zpracovnání dokumentace nového návrhu
územního plánu Liberec

Zpracovnání dokumentace nového návrhu
územního plánu Liberec
Smlouva
Nadlimitní
Jednací řízení bez uveřejnění
Veřejný
CZK
21 %
1.7.2015
31.8.2015
2 450 000,00

2 450 000,00
2 450 000,00
2 964 500,00
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Bez DPH:
S DPH:
Bez DPH - způsobilé výdaje:
S DPH - způsobilé výdaje:
Bez DPH - nezpůsobilé výdaje:
S DPH - nezpůsobilé výdaje:
Datum uhrazení:
Smlouvy/Dodatky
Datum podpisu smlouvy:
Cena veřejné zakázky dle smlouvy
bez DPH.:
Datum podpisu dodatku:
Cena veřejné zakázky po uzavření dodatku
bez DPH:

2 450 000,00
2 964 500,00
2 450 000,00
2 964 500,00
0,00
0,00

13.5.2009
15 961 000,00
17.6.2105
16 932 500,00

Sankční krácení
Procento sankce:
Kategorizace porušení:
Popis porušení (vč. odkazu na důkazní
dokumenty):
Předpokládaný druh veřejné zakázky

Druh veřejné zakázky
Druh veřejné zakázky:

Služby

Veřejné zakázky - etapy
Číslo etapy, v rámci které je veřejná zakázka
plánována / realizována:
Částka předpokládané hodnoty veřejné
zakázky bez DPH vážící se k etapě projektu:
Částka způsobilých výdajů předpokládané
hodnoty veřejné zakázky
Bez DPH:
S DPH:
Částka způsobilých výdajů předpokládané
hodnoty veřejné zakázky
Bez DPH:
S DPH:
Bez DPH - způsobilé výdaje:
Sestava vytvořena v MS2014+

1
2 450 000,00

2 450 000,00
2 964 500,00
2 450 000,00
2 964 500,00
2 450 000,00
CRNEVPET
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S DPH - způsobilé výdaje:
Bez DPH - nezpůsobilé výdaje:
S DPH - nezpůsobilé výdaje:

2 964 500,00
0,00
0,00

Údaje o dodavateli / dodavatelích

Údaje o námitkách

Smlouva
Datum podpisu smlouvy:
Předpokládané datum ukončení realizace
veřejné zakázky:
Cena veřejné zakázky dle smlouvy
bez DPH.:
Částka ceny veřejné zakázky vážící se
k projektu bez DPH.:
Částka způsobilých výdajů z ceny veřejné
zakázky
Bez DPH:
S DPH:
Částka nezpůsobilých výdajů z ceny veřejné
zakázky
Bez DPH:
S DPH:
Dodavatel:

13.5.2009
30.11.2019
15 961 000,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00

Dodatek
Smlouva:
Pořadí dodatku:
Datum podpisu dodatku:
Cena veřejné zakázky po uzavření dodatku
bez DPH:
Částka ceny veřejné zakázky vážící se
k projektu bez DPH.:
Sestava vytvořena v MS2014+

1
1
30.9.2009
15 961 000,00
0,00
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Částka způsobilých výdajů z ceny veřejné
zakázky
Bez DPH:
0,00
S DPH:
0,00
Částka nezpůsobilých výdajů z ceny veřejné
zakázky
Bez DPH:
0,00
S DPH:
0,00
Předmět dodatku:
Prodloužení dodací lhůty pro ukončení I. etapy. Dále beze změn.
Smlouva:
1
Pořadí dodatku:
2
Datum podpisu dodatku:
7.8.2014
Cena veřejné zakázky po uzavření dodatku
17 117 300,00
bez DPH:
Částka ceny veřejné zakázky vážící se
0,00
k projektu bez DPH.:
Částka způsobilých výdajů z ceny veřejné
zakázky
Bez DPH:
0,00
S DPH:
0,00
Částka nezpůsobilých výdajů z ceny veřejné
zakázky
Bez DPH:
0,00
S DPH:
0,00
Předmět dodatku:
Článek II Předmět smlouvy se v odstavci B doplňuje o části 1.7.1.4, 4A a 4B.
Smlouva:
Pořadí dodatku:
Datum podpisu dodatku:
Cena veřejné zakázky po uzavření dodatku
bez DPH:
Částka ceny veřejné zakázky vážící se
k projektu bez DPH.:
Částka způsobilých výdajů z ceny veřejné
zakázky
Bez DPH:
S DPH:
Částka nezpůsobilých výdajů z ceny veřejné
zakázky
Bez DPH:
S DPH:
Předmět dodatku:

Sestava vytvořena v MS2014+

1
3
7.10.2015
19 382 500,00
2 450 000,00

2 450 000,00
2 964 500,00
0,00
0,00
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Zpracování ÚP bude zahrnovat tyto části díla (dodatkem č. 4 se doplňují části 4C, 4D, 4E, 4F):
4C Zpracování nového návrhu ÚP pro společné jednání (SJ)
4D Úprava nového návrhu ÚP pro veřejné projednání (VP)
4E Vyhodnocení vlivů nového návrhu ÚP na udržitelný rozvoj území (URÚ) - bude-li požadováno
4F Součinnost při projednávání návrhu a spolupráce na tvorbě OOP
Podrobné vymezení části díla 4C, 4D, 4E, 4F je uvedeno v příloze tohoto dodatku, která je označena
jako příloha č. 10 SOD
Ostatní beze změn.
Smlouva:
1
Pořadí dodatku:
4
Datum podpisu dodatku:
17.6.2105
Cena veřejné zakázky po uzavření dodatku
16 932 500,00
bez DPH:
Částka ceny veřejné zakázky vážící se
0,00
k projektu bez DPH.:
Částka způsobilých výdajů z ceny veřejné
zakázky
Bez DPH:
0,00
S DPH:
0,00
Částka nezpůsobilých výdajů z ceny veřejné
zakázky
Bez DPH:
0,00
S DPH:
0,00
Předmět dodatku:
Článek II Předmět smlouvy doplněný v odstavci B o části 1.7.1.4., 4A a 4B zůstává beze změny.
Podrobné vymezení části díla 1.7.1.4, 4A a 4B uvedené v příloze č. 9 SOD se upravuje dle znění
upravené přílohy č. 9, která je součástí dodatku č. 3 SOD.

Návrh na ÚOHS

Podnět na ÚOHS

Přílohy k VZ

Sestava vytvořena v MS2014+
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Horizontální principy
Projekt zaměřen na udržitelnou zaměstnanost žen a udržitelný postup žen v
zaměstnání

Typ horizontálního principu:
Rovné příležitosti a nediskriminace
Vliv projektu na horizontální princip:
Neutrální k horizontálnímu principu
Popis a zdůvodnění vlivu projektu na horizontální princip:

Typ horizontálního principu:
Udržitelný rozvoj (environmentální indikátory)
Vliv projektu na horizontální princip:
Neutrální k horizontálnímu principu
Popis a zdůvodnění vlivu projektu na horizontální princip:

Typ horizontálního principu:
Rovné příležitosti mužů a žen
Vliv projektu na horizontální princip:
Neutrální k horizontálnímu principu
Popis a zdůvodnění vlivu projektu na horizontální princip:

Čestná prohlášení

Název čestného prohlášení:
Čestné prohlášení žadatele o vypořádání finančních závazků z jiných projektů financovaných
z komunitárních programů nebo jiných fondů Evropské unie
Text čestného prohlášení:
Žadatel prohlašuje, že ke dni podání žádosti nemá nevypořádané finanční závazky z jiných projektů
financovaných z komunitárních programů nebo jiných fondů Evropské unie nebo z rozhodnutí
Evropské komise k navrácení finančních prostředků.
Žadatel svým podpisem
- potvrzuje, že uvedené údaje jsou přesné a pravdivé a jsou poskytovány dobrovolně;
Sestava vytvořena v MS2014+
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- se zavazuje, že bude neprodleně informovat Centrum pro regionální rozvoj o změnách uvedených
údajů, pokud u něj nastaly

Název čestného prohlášení:
Čestné prohlášení 1
Text čestného prohlášení:
Čestně prohlašuji, že:
a) všechny informace v žádosti jsou pravdivé a úplné, a že si jsem vědom/a možných následků a
sankcí, které vyplývají z uvedení nepravdivých nebo neúplných údajů,
b) ke dni podání žádosti nemá žadatel žádné závazky vůči orgánům veřejné správy po lhůtě splatnosti
(zejména daňové nedoplatky a penále, nedoplatky na pojistném a na penále na veřejné zdravotní
pojištění, na pojistném a penále na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti,
odvody za porušení rozpočtové kázně atd.),
c) žadatel není v likvidaci ve smyslu zákona č. 89/2012, občanský zákoník, v úpadku, hrozícím úpadku
či proti němu není vedeno insolvenční řízení ve smyslu zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a
způsobech jeho řešení (insolvenční zákon),
d) na žadatele nebyl vydán inkasní příkaz po předcházejícím rozhodnutí Evropské komise
prohlašujícím, že poskytnutá podpora je protiprávní a neslučitelná se společným trhem,
e) žadatel, resp. osoby vykonávající funkci statutárního orgánu žadatele, nebo osoby, které jsou
oprávněny jednat jeho jménem, nebyly pravomocně odsouzeny pro trestný čin, jehož skutková
podstata souvisela s předmětem činnosti žadatele, nebo pro trestný čin dotačního podvodu či jiný
hospodářský trestný čin nebo trestný čin proti majetku nebo pro trestné činy úplatkářství nebo účasti
na zločinném spolčení nebo pro trestný čin poškozování zájmů EU,
f) předložený projekt je v souladu s právními předpisy České republiky a Evropské unie,
g) na shodné způsobilé výdaje zahrnuté v tomto projektu jsem neobdržel žádnou jinou podporu
financovanou ze zdrojů Evropské unie nebo národních zdrojů (krajský rozpočet, státní rozpočet),
ke dni podání žádosti nemám žádné nevypořádané mzdové závazky vůči zaměstnancům (pouze v
případě OSS a ÚSC).
h) všechny předložené účetní doklady souhlasí s originály.

Název čestného prohlášení:
Čestné prohlášení 2
Text čestného prohlášení:
Žadatel se dále zavazuje, že:
a) se seznámil s obsahem žádosti,
b) má aktivní datovou schránku a zavazuje se ji mít aktivní po celou dobu, po kterou bude u žádosti o
podporu probíhat proces hodnocení a výběru, případně - pokud bude žádost podpořena - až do
konečného finančního vypořádání projektu, kterým se rozumí veškeré vyrovnání závazků a
pohledávek mezi ním a poskytovatelem podpory,
c) má zajištěny vlastní prostředky na realizaci projektu podle pravidel financování operačního
programu (případně se zavazuje, že bude prostředky nárokovat ze SR na příslušný rok),
d) v žádosti o podporu nejsou uvedeny žádné citlivé osobní údaje, žádné skutečnosti zakládající
Sestava vytvořena v MS2014+
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obchodní tajemství, a že žádost neobsahuje informace chráněné autorským právem.
Prohlašuji, že jsem oprávněn učinit toto prohlášení, že údaje uvedené v projektové žádosti, v jejích
přílohách a v tomto prohlášení jsou pravdivé a úplné a že si jsem vědom právních následků
nepravdivého prohlášení a případného trestního stíhání.
Souhlasím se zpracováním a uchováním osobních údajů v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o
ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů. Tento souhlas uděluji do 31. 12. 2028.

Dokumenty

Pořadí:
Název dokumentu:
Číslo:
Název předdefinovaného dokumentu:
Druh povinné přílohy žádosti o podporu:
Doložený soubor:
Povinný:
Odkaz na umístění dokumentu:
Typ přílohy:
Příloha:
Osoba, která soubor zadala do MS2014+:
Datum vložení:
Verze dokumentu:
Popis dokumentu:

1
4. Podklady pro hodnocení žádosti o podporu
4. Podklady pro hodnocení žádosti o podporu
Elektronická
Ano
Implementační / realizační 2
CRNEVPET
18.11.2016

Pořadí:
2
Název dokumentu:
5. Výpis z usnesení zastupitelstva o schválení zadání
územního plánu NEBO výpis z usnesení zastupitelstva o schválení zadání změny územního plánu, neb
Číslo:
Název předdefinovaného dokumentu:
5. Výpis z usnesení zastupitelstva o schválení zadání
územního plánu NEBO výpis z usnesení zastupitelstva o schválení zadání změny územního plánu,
nebo o schválení zprávy o uplatňování územního plánu
Druh povinné přílohy žádosti o podporu: Elektronická
Doložený soubor:
Ano
Povinný:
Ano
Odkaz na umístění dokumentu:
Typ přílohy:
Implementační / realizační 2
Sestava vytvořena v MS2014+
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Příloha:
qJ9BXIq3E0uJlOnUecFY2Q|1287015::usneseni_schvaleni
_zadani.pdf
Osoba, která soubor zadala do MS2014+:
Datum vložení:
Verze dokumentu:
Popis dokumentu:

CRNEVPET
18.11.2016
0001

Pořadí:
3
Název dokumentu:
6a.Zadání územního plánu
Číslo:
Název předdefinovaného dokumentu:
6. Zadání územního plánu NEBO zadání změny
územního plánu nebo schválená zpráva o uplatňování územního plánu, která obsahuje pokyny pro
zpracování návrhu změny územního plánu
Druh povinné přílohy žádosti o podporu: Elektronická
Doložený soubor:
Ano
Povinný:
Ano
Odkaz na umístění dokumentu:
Typ přílohy:
Implementační / realizační 2
Příloha:
AvPXcLxIpkSfEF0iZ8rMQ|1287030::zadani_uzemniho_planu.pdf
Osoba, která soubor zadala do MS2014+: CRNEVPET
Datum vložení:
18.11.2016
Verze dokumentu:
0001
Popis dokumentu:
Zadávací dokumentace ke zpracování územního plánu Liberec

Pořadí:
4
Název dokumentu:
1. Plná moc
Doložený soubor:
Ano
Povinný:
Odkaz na umístění dokumentu:
Typ přílohy:
Implementační / realizační 2
Příloha:
6N2YiZCb6kOYjftPMEm1cA|1287072::Příloha č.1 Plná
moc.pdf
Osoba, která soubor zadala do MS2014+: CRNEVPET
Datum vložení:
13.3.2017
Verze dokumentu:
0001
Popis dokumentu:
Pověření zaměstnance statutárního města Liberec

Pořadí:
Název dokumentu:
Doložený soubor:
Povinný:
Sestava vytvořena v MS2014+
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6b.Zadání nového návrhu územního plánu
Ano
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Odkaz na umístění dokumentu:
Typ přílohy:
Implementační / realizační 2
Příloha:
s-gPVGQ-zEWCS5jW6TN_yQ|1287110::HA2-15 scan ZD
JŘBU.pdf
Osoba, která soubor zadala do MS2014+: CRNEVPET
Datum vložení:
13.3.2017
Verze dokumentu:
0001
Popis dokumentu:
Zadávací dokumentace ke zpracování nového návrhu územního plánu Liberec

Pořadí:
Název dokumentu:
pro zadání nového návrhu územního plánu
Doložený soubor:
Povinný:
Odkaz na umístění dokumentu:
Typ přílohy:
Příloha:

6
5b. Výpis z usnesení zastupitelstva o schválení pokynů
Ano
Implementační / realizační 2
QMxu6UOilUeRlztPcmIfaw|1287168::usneseni_schvalen

i_pokynu.pdf
Osoba, která soubor zadala do MS2014+: CRNEVPET
Datum vložení:
13.3.2017
Verze dokumentu:
0001
Popis dokumentu:
Výpis z usnesení zastupitelstva o schválení pokynů pro zpracování zadání nového návrhu územního
plánu Liberec

Pořadí:
Název dokumentu:
Liberec
Doložený soubor:
Povinný:
Odkaz na umístění dokumentu:
Typ přílohy:
Příloha:
NA|1287192::Pokyny_novy_navrh_UP.pdf
Osoba, která soubor zadala do MS2014+:
Datum vložení:
Verze dokumentu:
Popis dokumentu:

Sestava vytvořena v MS2014+
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Pokyny pro zpracování nového návrhu územního plánu
Ano
Implementační / realizační 2
Ws-nH7U6ckKXHoOWbr9CRNEVPET
13.3.2017
0001
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