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.
18. schůze rady města dne: 17.10.2017
Bod pořadu jednání:
Schválení podání projektové žádosti Zvýšení kvality vzdělávání ZŠ náměstí Míru
Stručný obsah: Schválení podání žádosti o podporu projektu „Zvýšení kvality vzdělávání ZŠ
náměstí Míru“ do Integrovaného regionálního operačního programu, 67. výzvy - Infrastruktura
pro vzdělávání - Integrované projekty IPRÚ. Jedná se o projekt Integrovaného plánu rozvoje
území aglomerace Liberec - Jablonec nad Nisou spolufinancovaný z prostředků Evropské unie Integrovaného regionálního operačního programu - Infrastruktura pro vzdělávání - Integrované
projekty IPRÚ (8. výzva IPRÚ vyhlášena statutárním městem Liberec) na realizaci nezbytných
stavebních úprav a pořízení vybavení za účelem rozvoje žáků v klíčových kompetencí, podpory
sociální inkluze včetně zajištění bezbariérového přístupu a zajištění vnitřní konektivity. Celkové
výdaje na realizaci projektu jsou předpokládány ve výši cca 38,45 mil. Kč.

MML, Odbor strategického rozvoje a dotací
Důvod předložení: podání projektové žádosti
Zpracoval:

Maturová Michaela, Ing. - pracovník odboru strategického rozvoje a dotací

Projednáno s:

Ing. Martinem Bendou, vedoucím odboru strategického rozvoje a dotací
Mgr. Janem Korytářem, náměstkem primátora

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:
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Návrh usnesení
Rada města po projednání
souhlasí
s podáním projektové žádosti Zvýšení kvality vzdělávání ZŠ náměstí Míru dle přílohy č. 1 do 67.

výzvy Integrovaného regionálního operačního programu - Infrastruktura pro vzdělávání Integrované projekty IPRÚ
ukládá
Mgr. Janu Korytářovi, náměstkovi primátora, předložit materiál do zastupitelstva města
P: Korytář Jan, Mgr. - náměstek primátora pro ekonomiku, strategický rozvoj a dotace
T: 26.10.2017

Formulace usnesení byla konzultována s právníkem zařazeným do MML před projednáním
v radě města.
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Důvodová zpráva
Rada města schválila usnesením č. 202/2016 vypsání zadávacího řízení na projektovou činnost v rámci
navyšování kapacit ZŠ a MŠ, projektová příprava ZŠ náměstí Míru. Původním záměrem bylo podání žádosti
o dotaci pro navýšení kapacit v rámci vypsané výzvy Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy. Usnesením
č. 528/2016 rada města schválila uzavření Smlouvy o dílo s Energy Benefit Centre a.s. dle výsledku výběrového
řízení na zhotovení projektové dokumentace na akci "Rekonstrukce a stavební úpravy ZŠ a MŠ v Liberci pro
navýšení kapacit: ZŠ náměstí Míru". Usnesením č. 613/2016 byl radou města schválen dodatek č. 1 ke smlouvě
zohledňují změnu parametrů Energetického posudku. Uzavření dodatku č. 2 ke smlouvě bylo schváleno
usnesením rady města č. 971/2016, kdy oproti veřejné zakázce došlo navíc k dopracování bezbariérového
přístupu do objektu a projekci výtahu. Větší úpravy se týkaly také topného systému, který byl nově rozdělen na
dva nezávislé okruhy. V průběhu realizace díla bylo na základě prohlídky objektu hlavní budovy požárním
specialistou zjištěno, že se v části budovy nově určené jako chráněná úniková cesta nacházejí na každém podlaží
elektrorozvaděče, které svým rozvedením nevyhovují, nesplňují požadovanou požární odolnost v délce 15 minut.
Stávající rozvodné skříně neumožňovali přestavbu. Schválením dodatku č. 3 usnesením rady města č. 264/2017
byly výše uvedené úpravy schváleny.
V návaznosti na zpracovanou projektovou dokumentaci a v návaznosti na 8. výzvu IPRÚ vyhlášenou statutárním
městem Liberec je vypracována žádost o dotaci (příloha č.1) do Integrovaného regionálního operačního
programu, 67. výzvy - Infrastruktura pro vzdělávání - Integrované projekty IPRÚ.

Cílem projektu je realizace nezbytných stavebních úprav a pořízení vybavení za účelem rozvoje
žáků v klíčových kompetencí, podpory sociální inkluze včetně zajištění bezbariérového přístupu
a zajištění vnitřní konektivity.
V rámci projektu „Zvýšení kvality vzdělávání ZŠ náměstí Míru“ bude rekonstruován objekt ZŠ Liberec,
náměstí Míru 212/2, 460 14 Liberec a vybudovány nové odborné učebny (vznik multimediální jazykové
učebny, učebny praktické výuky vaření, zahradnické dílny, řemeslné dílny, přírodovědné učebny,
multimediálních učeben vč. jejich vybavení), bezbariérové sociální zařízení, bezbariérový přístup do
budovy ZŠ včetně výtahu, společné chodby, sklady odborných učeben a příslušné odborné kabinety,
zateplení nástavby. Dále bude odstraněna stavba garáže, která je nyní součástí pozemku p. č. 49.
Rekonstrukce se týká obou budov ZŠ náměstí Míru (č.p. 212/2 a č.p. 175/1 na pozemcích p.č. 48, 49, 50
v katastrálním území Liberec - Ruprechtice).
Rozpočet projektu:
Celkové výdaje na realizaci projektu jsou předpokládány ve výši cca 38,45 mil. Kč.
Celkové způsobilé výdaje projektu jsou předpokládány ve výši cca 38,12 mil. Kč.
Celkové nezpůsobilé výdaje projektu jsou předpokládány ve výši cca 330 tis. Kč.
(Jedná se zejména o bourací práce objektu garáže a vybavení zázemí personálu.)
Financování projektu:
Míra dotace z Integrovaného regionálního operačního programu činí 85 % ze způsobilých výdajů.
Míra dotace ze státního rozpočtu činí 5 % ze způsobilých výdajů.
Spoluúčast statutárního města Liberec na realizaci projektu je ve výši min. 10 % předpokládaných
nákladů celého projektu.
Financování projektu probíhá ex-post.
Fyzická realizace projektu se předpokládá v roce 2018.
Projektová dokumentace byla projednána partnerem projektu a odborem majetkové správy.
Přílohy:
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