STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC

Poznámka: Zveřejněna je pouze upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu
zveřejňovaných osobních údajů podle nařízení Evropského parlamentu a rady (EU)
2016/679 , o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o
volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně
osobních údajů a aplikačních zákonů ČR).
Nejsou dotčena práva podle § 16 odst. 2 písm. e) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní
zřízení) oprávněných osob uvedených v § 16 a § 17 téhož zákona.
7. mimořádná schůze rady města dne: 24.10.2019
Bod pořadu jednání: 2/1
Modernizace skokanských můstků ve sportovním areálu Ještěd
Stručný obsah: Schválení projektového záměru, zahájení přípravy projektu, podání dotační
žádosti a schválení spolufinancování SML v rámci projektu "Modernizace skokanských můstků
ve sportovním areálu Ještěd". Záměr (v souladu se směrnicí 10RM Projektové řízení) navrhuje
zvýšení bezpečnosti užívání skokanských můstků instalací větrných bariér a zajistit zefektivnění
zimního provozu instalací nových ledových stop. Nová ledová nájezdová stopa můstků spolu se
zábranami proti větru bude sloužit jak pro tréninkovou přípravu, tak pro závodní činnost ve
všech výkonnostních úrovních a zvýší bezpečnost sportovců při tréninku i mezinárodních
závodech světové úrovně.

MML, Odbor strategického rozvoje a dotací
Důvod předložení: zahájení přípravy projektu
Zpracoval:

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

Projednáno s:

Ing. Němeček Jiří, CSc. - statutární náměstek primátora
Ing. Karban Zbyněk - náměstek primátora
Ing. Martin Čech - tajemník

Předkládá:

Zámečník Jaroslav, Ing., CSc. - primátor statutárního města Liberec

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
schvaluje
1. projektový záměr "Modernizace skokanských můstků ve sportovním areálu Ještěd"
2. zahájení přípravy projektu
3. výjimku ze směrnice tajemníka č. 21T Uveřejňování smluv v registru smluv a vystavení
objednávky na zpracování projektové dokumentace společností SIAL architekti a inženýři
spol. s r. o. Liberec, IČ 18381481, v maximální výši 150.000 Kč bez DPH
4. vystavení objednávky na zpracování projektové žádosti společností CS-PROJEKT spol. s
r.o., IČ 41690206, v maximální výši 50.000 Kč bez DPH
souhlasí
1. s podáním žádosti o dotaci na projekt „Modernizace skokanských můstků ve sportovním
areálu Ještěd“ v rámci výzvy V6 Sport, investice 2020 pro ÚSC Ministerstva školství,
mládeže a tělovýchovy včetně podání žádosti o výjimku z dotačních pravidel, která se týká
přenesené správy areálu Ještěd na jinou organizaci,
2. s poskytnutím finančních prostředků z rozpočtu města ve výši 7,5 mil. Kč na
spolufinancování projektu „Modernizace skokanských můstků ve sportovním areálu Ještěd“
ukládá
1. zajistit uzavření objednávek na zpracování projektové dokumentace a zpracování
projektové žádosti projektu Modernizace skokanských můstků ve sportovním areálu Ještěd
P: Maturová Michaela, Ing. - vedoucí odboru strategického rozvoje a dotací
T: 27.10.2019

2. jmenovat projektový tým v souladu se směrnicí RM10 Projektové řízení v případě podání
žádosti o dotaci a jejího kladného vyhodnocení
P: Čech Martin, Ing. - tajemník Magistrátu města Liberec
T: 27.02.2020

3. předložit materiál k projednání zastupitelstvu města
P: Zámečník Jaroslav, Ing., CSc. - primátor statutárního města Liberec
T: 24.10.2019
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Důvodová zpráva
Dne 15. 10. 2019 byl radě města č. 18 zastupitelkou statutárního města Liberec, Mgr. R. Balašovou,
předložen k projednání materiál Podání žádosti o dotaci na projekt "Modernizace skokanských můstků
ve sportovním areálu Ještěd" v rámci výzvy V6 Sport, investice 2020 pro ÚSC Ministerstva školství,
mládeže a tělovýchovy. Tento materiál na předmětné radě města nebyl schválen, avšak byl postoupen k
projednání do zastupitelstva města konaného dne 24. 10. 2019. V návaznosti na politického rozhodnutí
vedení města odbor strategického rozvoje a dotací zpracoval projektový záměr (příloha č. 1) v souladu
se směrnicí rady města 10 RM Projektové řízení.
Cílem projektu je zvýšení bezpečnosti užívání skokanských můstků instalací větrných bariér a
zefektivnění zimního provozu instalací nových ledových nájezdových stop. Celkové náklady projektu
činí 30 mil. Kč (předpoklad).
V případě schválení spolufinancování z rozpočtu Libereckého kraje a v případě podání a schválení
dotace na projekt ze strany MŠMT by struktura financování projektu byla následující:
 50% ze státního rozpočtu z kapitoly MŠMT (15 mil. Kč)
 25% z vlastních zdrojů žadatele o dotaci, tj. z rozpočtu SML (7,5 mil. Kč)
 25% z rozpočtu Libereckého kraje (7,5 mil. Kč)
Mgr. R. Balašová, zastupitelka, zahájila přípravu projektu Modernizace skokanských můstků ve
sportovním areálu Ještěd se společností SIAL architekti a inženýři spol. s r. o. Liberec (příloha č. 2) a
CS - project spol. s r. o.
Dle článku VIII jednacího řádu nebudou zveřejněny přílohy tohoto materiálu. Zveřejnění podle čl. VIII
odst. 2 dále nepodléhá materiál týkající se veřejných zakázek. U veřejných zakázek se povinnost
zveřejnění řídí zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění.
Odbor strategického rozvoje a dotací upozorňuje na nestandartní postup přípravy projektu. Podmínkou
pro získání dotace (Výzva V6 Sport, investice 2020 pro ÚSC vyhlášené MŠMT) je mimo jiné
předložení projektu v minimální výši 30 mil. Kč způsobilých výdajů, kdy dotace činí 50 % ze
způsobilých výdajů (min. 15 mil. Kč, max. 40 mil. Kč). V případě, kdy bylo schváleno financování
Libereckého kraje ve výši 7,5 mil. Kč a statutární město na zastupitelstvu města konaného dne 24. 10.
2019 schválí taktéž 7,5 mil. Kč, bude se jednat o minimální hranici spoluúčasti na projektu, kdy by
všechny náklady projektu byly uznatelné a byly právě ve výši 30 mil. Kč (ne víc, ne míň). Tj. žádost o
dotaci, v případě schválení 7,5 mil Kč, bude muset být přesně ve výši 30 mil. Kč (náklady na přípravu
projektové dokumentace a předpokládaná hodnota stavby na základě projektové dokumentace) a
následně vyhlášená veřejná zakázka na zhotovitele stavebních prací bude v součtu s náklady na přípravu
projektové dokumentace taktéž přesně ve výši 30 mil. Kč. V případě, kdy by se vysoutěžila nižší částka
- projekt nesplňuje podmínky dotace vyhlášené výzvou. V případě vyšší částky není schválený limit
spolufinancování dostatečný. V případě schválení podání žádosti o dotaci, jejího kladného vyhodnocení
a přesun realizace projektu pod odbor strategického rozvoje a dotací bude muset být navýšen rozpočet
odboru o celou částku realizace.

Přílohy:
košilka ZM
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9. zasedání zastupitelstva města dne: 24.10.2019
Bod pořadu jednání:

Modernizace skokanských můstků ve sportovním areálu Ještěd
Stručný obsah: Schválení podání žádosti o dotaci a výši spolufinancování SML ve výši 7,5 mil. Kč
projektu "Modernizace skokanských můstků ve sportovním areálu Ještěd". Projekt navrhuje
zvýšení bezpečnosti užívání skokanských můstků instalací větrných bariér a zajistění zefektivnění
zimního provozu instalací nových ledových stop. Nová ledová nájezdová stopa můstků spolu se
zábranami proti větru bude sloužit jak pro tréninkovou přípravu, tak pro závodní činnost ve
všech výkonnostních úrovních a zvýší bezpečnost sportovců při tréninku i mezinárodních
závodech světové úrovně.

MML, Odbor strategického rozvoje a dotací
Zpracoval:

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

Schválil:

Zámečník Jaroslav, Ing., CSc. - primátor statutárního města Liberec

Projednáno:

Ing. Němeček Jiří, CSc. - statutární náměstek primátora
Ing. Karban Zbyněk - náměstek primátora

Projednat ve
výboru ZM:

Finanční výbor
Výbor pro sport

Předkládá:

Zámečník Jaroslav, Ing., CSc. v. r. - primátor statutárního města Liberec
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Návrh usnesení
Zastupitelstvo města po projednání
schvaluje
1. podání žádosti o dotaci na projekt „Modernizace skokanských můstků ve sportovním areálu
Ještěd“ v rámci výzvy V6 Sport, investice 2020 pro ÚSC Ministerstva školství, mládeže a
tělovýchovy včetně podání žádosti o výjimku z dotačních pravidel, která se týká přenesené
správy areálu Ještěd na jinou organizaci,
2. poskytnutí finančních prostředků z rozpočtu města ve výši 7,5 mil. Kč na spolufinancování
projektu „Modernizace skokanských můstků ve sportovním areálu Ještěd“
ukládá
projednat s TMR Ještěd a. s. a Svazem lyžařů ČR krytí budoucích nákladů provozu areálu a
pořádání závodů ve skoku na lyžích a informovat o výsledku jednání zastupitelstvo města
P: Zámečník Jaroslav, Ing., CSc. - primátor statutárního města Liberec
T: 31.01.2020
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Důvodová zpráva:
Dne 15. 10. 2019 byl radě města č. 18 zastupitelkou statutárního města Liberec, Mgr. R. Balašovou,
předložen k projednání materiál Podání žádosti o dotaci na projekt "Modernizace skokanských můstků
ve sportovním areálu Ještěd" v rámci výzvy V6 Sport, investice 2020 pro ÚSC Ministerstva školství,
mládeže a tělovýchovy. Tento materiál na předmětné radě města nebyl schválen, avšak byl postoupen k
projednání do zastupitelstva města konaného dne 24. 10. 2019. Na mimořádné radě města dne 24. 10.
2019 bylo opětovně projednáno podání dotační žádosti a schválení finanční spoluúčasti SML, rada
města přijala usnesení.
Tento materiál navazuje a doplňuje materiál předložený Mgr. R. Balašovou:
V současné době je připravována žádost o dotaci v rámci programu Ministerstva školství, mládeže a
tělovýchovy 133 530 Podpora materiálně technické základny sportu 2017 až 2024 Podprogram 133D
531 Podpora materiálně technické základny sportu – ÚSC, SK a TJ (dále jen „žádost o dotaci“) na
projekt Modernizace skokanských můstků ve sportovním areálu Ještěd“ (dále jen „projekt“).
Cílem projektu je zvýšení bezpečnosti užívání skokanských můstků instalací větrných bariér a
zefektivnění zimního provozu instalací nových ledových nájezdových stop. Projekt bude realizován
(včetně profinancování) v průběhu roku 2020. Celkové náklady projektu činí 30 mil. Kč.
Projekt bude mít následující finanční a nefinanční přínosy pro Statutární město Liberec (dále jen
„SML“):
• Modernizované skokanské můstky budou moci využívat sportovní organizace z Liberce, které nyní
musí své aktivity realizovat v zahraničních sportovních areálech, viz vyjádření šéftrenéra ASO
Dukla Liberec uvedené v příloze č.1 této důvodové zprávy. Dojde tak ke snížení provozních nákladů
těchto organizací.
• Díky modernizaci můstků budou pořádány mezinárodní závody světové úrovně (viz vyjádření Svazu
lyžařů ČR uvedené v příloze č. 2 této důvodové zprávy). Díky instalaci větrných bariér bude téměř
eliminováno riziko zrušení závodů z důvodu špatných povětrnostních podmínek.
Tyto závody mají významný mediální zásah a budou sloužit pro efektivní propagaci SML v ČR i
v zahraničí – mediální zásah skoků na lyžích je nejvyšší ze všech zimních sportů zaštítěných
Mezinárodní lyžařskou federací (dále jen „FIS“), v sezóně 2018/2019 činil 97 mil. diváků zejména
z Polska a Německa, viz reporty FIS zpracované mediální agenturou a uveřejněné zde:
https://www.fis-ski.com/en/inside-fis/document-library/marketing#91ca11b376aa5489be0e4f48
Jedná se tedy o dobrou možnost propagace Libereckého kraje v těchto okolních zemích.
• Modernizované skokanské můstky budou méně náročné na údržbu – náklady na zimní přípravu
můstků klesnou o třetinu (spotřebuje se méně vody, elektřiny, chladicí kapaliny a také klesnou
osobní náklady v důsledku menší časové náročnosti)
V případě schválení spolufinancování z rozpočtu Libereckého kraje a v případě schválení dotace na
projekt ze strany MŠMT by struktura financování projektu byla následující:
• 50% ze státního rozpočtu z kapitoly MŠMT (15 mil. Kč)
• 25% z vlastních zdrojů žadatele o dotaci, tj. z rozpočtu SML (7,5 mil. Kč)
• 25% z rozpočtu Libereckého kraje (7,5 mil. Kč)
SML nemá v současné době dostatek zdrojů na financování projektu bez výše uvedeného
spolufinancování z dotace MŠMT a z rozpočtu Libereckého kraje.
Podání žádosti je tak jedinou možností jak realizovat projekt a efekty z něj plynoucí pro SML uvedené
výše.
Při podávání žádosti o dotaci a následné realizaci projektu se SML jako žadatel/příjemce dotace musí
řídit podmínkami vyplývajícími z textu výzvy, viz příloha č. 3 této důvodové zprávy. Jednou
z podmínek je i dodržení toho, že dotace nebude poskytnuta na sportoviště, které je jako celek
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předmětem pronájmu nebo je na jeho provozování uzavřena smlouva o správě, údržbě či provozování se
subjektem založeným za účelem podnikání či s podnikatelem. Zároveň platí, že SML může žádat o
výjimku z dodržení této povinnosti. Výjimky uděluje ministr školství, mládeže a tělovýchovy nebo jím
pověřený náměstek. Součástí procesu podání žádosti o dotaci tak bude i podání žádosti o výjimku
z dodržení této povinnosti. Návrh žádosti o výjimku je uveden v příloze č. 4 této důvodové zprávy.

Přílohy:
Příloha č. 1
Příloha č. 2
Příloha č. 3
Příloha č. 4
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