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.

I N F O R M A C E č. 215/1
pro 1. zasedání zastupitelstva města 28.01.2021

Informace o stavu připravovaných a realizovaných strategických projektů

Zpracoval:

Kvapilová Jana, Bc. - sekretariát náměstkyně primátora pro strategický rozvoj a dotace

Projednáno: s Ing. Michaelou Maturovou, vedoucí odboru strategického rozvoje a dotací
Předkládá:

Loučková Kotasová Radka, Ing. v. r. - náměstkyně primátora pro strategický
rozvoj a dotace

Důvodová zpráva
Odbor strategického rozvoje a dotací ve spolupráci s odbory magistrátu a náměstkyní Ing. Radkou
Loučkovou Kotasovou předkládá zastupitelstvu města Liberec informaci o aktuálním stavu
připravovaných a realizovaných strategických projektů – viz příloha č.1.

Přílohy:
Příloha-ZMI_projekty 2021_final

Stav projektů 01/2021
Název projektu

Základní informace o projektu

Fáze projektu

Stav připravenosti

Termín realizace předpoklad

Celkové náklady
projektu (zp+nezp.)
vč. DPH - předpoklad

Výše dotace přepodklad

Rozpočet SML
(nezpůsobilé + vl. podíl)
- předpoklad

Dotační titul předpoklad

Strategické dokumenty města Liberec

Hlavním cílem je zajištění efektivního strategické řízení SML
skrze zpracování jednotného akčního plánu implementace
strategie rozvoje města zahrnující samostatné či dílčí sektorové
politiky, strategické závazky města a dopracování zásadní
sektorové politiky pro udržitelnou mobilitu, tj. Plán udržitelné
městské mobility navazující na schválený plán rozvoje
obslužnosti veřejné dopravy (SUMF).

v realizaci

V plné realizaci, dotace schválena, aktivita SUMP - dokončena analytická
část a dopravní model, práce na návrhové části, aktivita příprava ITI dokončena analytická část, příprava návrhové části

2019-2021

7 091 847,00

6 737 254,64

354 592,36

OPZ

Strategie SML 2021+

Hlavním cílem je efektivnější řízení statutárního města Liberec
(SML), které bude založeno na propojení strategického
plánování se sadou indikátorů udržitelného rozvoje, uceleným
projektovým řízením a dlouhodobou investiční politikou města rozpočtovým výhledem. Klíčové je propojení těchto oblastí do
logicky a finančně provázaného celku.

v realizaci

Dokončena analytická a návrhová část, příprava Akčního plánu,
implementační části a indikátorů. Zpracování části strategie SML 2021+
je financováno z projektu Liberec plánuje chytře a zodpovědně, viz níže.

2019-2021

1 000 000,00

1 000 000,00

OPZ

Adaptační strategie

Strategický dokument, který bude obsahovat analytickou,
návrhovou, implementační část a akční plán do roku 2040. Bude
provedena analýza rizik a zhodnocení zranitelnosti města. Dále
proběhne letecké snímkování s vymezením leteckých ostrovů.
Budou navržena adaptační opatření, které se promítnou do
dalších strategických a koncepčních dokumentů města.

v realizaci

Dotace schválena, vydán právní akt, probíhá příprava výběrového řízení,
předpoklad vyhlášení 02/2021

2020-2021

1 380 000,00

1 242 000,00

138 000,00

SFŽP

2020 - 2022

8 485 491,71

8 061 502,12

424 274,59

OPZ

300 000,00

1 700 000,00

IROP

Liberec plánuje chytře a zodpovědně

Cílem tohoto projektu je podpora zajištění dlouhodobého,
udržitelného a efektivního rozvoje statutárního města Liberec
prostřednictvím realizace vybraných nástrojů: aktualizace
Strategie rozvoje města a integrované strategie území, zavedení
nových a aktualizování stávajících komunikačních nástrojů s
veřejností a zefektivnění řízení a výkonu agend prostřednictvím
zavedení procesního řízení.

realizace

Rozhodnutí o poskytnutí dotace (MPSV),
KA01 (aktualizace strategie rozvoje města) – smlouva na odbornou
externí podporu, strategický dokument před dokončením; KA02
(nástroje komunikace s veřejností – participativní rozpočet) – byl
spuštěn, již probíhá realizace „vítězných projektů; KA02 (přívětivý úřad –
elektronické úřední desky) – ukončeno plnění na pořízení 2 ks úředních
desek , umístěny před vstupem do budovy nového magistrátu; KA02
(přívětivý úřad – eDeska) – ukončeno plnění na dodávku SW pro
propojení úředních dokumentů s el.úř.deskami; KA02 (nástroje
komunikace s veřejností – SW pro rozvojové záměry města) – smlouva
na dodávku SW připravena k podpisu, plnění 4 měsíce (do 05/2021);
KA02 (přívětivý úřad – SW pro rozvoj stávajícího geografického
informačního portálu) – probíhá kontrola průběhu VŘ poskytovatelem
dotace, předpoklad uzavření smlouvy v 02/2021, plnění 8 měsíců (cca do
10/2021); KA02 (přívětivý úřad / nástroje komunikace s veřejností) –
vzniklé finanční úspory (cca 1 mil. Kč) budou využity (po schválení
poskytovatelem dotace) pro financování další aktivit (souvisejících s
cílem této KA); KA03 (procesní řízení MML) – probíhá vyhodnocení ZŘ na
procesní a personální audit MML, bude následovat kontrola průběhu ZŘ
poskytovatelem dotace, předpoklad uzavření smlouvy v 03/2021, plnění
9 měsíců (cca do 12/2021);

Urbanistická soutěž na podobu "Papírového
náměstí"

Územní studie a urbanistická soutěž na regulaci území

v přípravě

Připraveno zadání na soutěž.

2021

2 000 000,00

Manuál veřejného prostoru

Strategický dokument z hlediska vytváření systémové kvality
veřejného prostoru města Liberec- skládá se ze 4 částí tvorba
veřejných prostranství, manuál tvorby povrchů, manuál
vizuálního obrazu města, manuál mobiliáře a VO.

v přípravě

Před odevzdáním manuál tvorby povrchů, interní zracování KAM

2021

150 000,00

Rozšíření varovných, hlásných, předpovědních a
výstražných systémů

Předmětem smlouvy je poskytnutí služeb a dodávky vybavení
pro varovné a výstražné
systémy a doplnění aplikačního SW s cílem rozšířit varovné,
hlásné, předpovědní
a výstražné systémy statutárního města Liberec.

v realizaci

Projekt v realizaci. Podepsaná smlouva s dodavatelem.

2020 - 2024

9 529 367,10

150 000,00

6 536 730,97

2 992 636,13

OPŽP

Uran

Rekonstrukce obvodového pláště objektu URAN spolu s rozvody
slaboproudu, instalací nových těles a rozvodů ÚT až po nový
rozvaděč v kotelně, vzduchotechnika v 1.NP - 7.NP vč. napojení
na silnoproudé rozvody a vytápění, měření a regulace vč.
potřebné elektronistalace

v přípravě

Odevzdána dokumentace pro provedení stavby, která je v současné
době kontrolována. Probíhají jednání projektového týmu nad průběhem
rekonstrukce. Přepdoklad podání dotační žádosti 03/2021. Vyhlášení
výběrového řízení na zhotovitele stavby v 2.Q 2021.

2021-2022

Obnova vnějšího pláště budovy - výměna oken Radnice Magistrátu města Liberec

Výměna 80 ks oken v rámci objektu historické radnice Liberec

v realizaci

zrealizovány III etapy, příprava IV.

2020 - 2024

Sociální bydlení města Liberece "Bytový dům A"

Kompletní rekonstrukce bytového domu v ul. Jablonecká,
vznikne 5 nových sociálních bytů

v přípravě

Vydané platné stavební povolení. Relaizace sociálního bydlení v
Jablonecké ulici v tuto chvíli pozastaveno z důvodu nutnosti vystěhování
nájemnice se kterou je intenzivně jednáno. Schválena žádost o dotaci.

2021-2023

7 500 000,00

6 500 000,00

1 000 000,00

IPRÚ

Sociální bydlení města Liberce "Bytový dům B"

Rekonstrukce bytového domu v ul. Dr. M. Horákové 144/10,
vznikne 9 nových sociálních bytů

v přípravě

Podána žádost o dotaci, probíhá ZŘ na stavební práce, očekávané
předání staveniště 03-04/2021, realizace předpoklad 9 měsíců.

2021-2022

19 800 000,00

16 000 000,00

3 800 000,00

IPRÚ

Sociální bydlení města Liberce "Bytový dům C"

Rekonstrukce bytového domu v ul. Proboštská 268/1, vznikne 10
nových sociálních bytů

v reliazaci

Podána žádost o dotaci, v plné realizaci, předpoklad dokončení
stavebních prací 07/2021.

2020-2021

20 000 000,00

16 000 000,00

4 000 000,00

IPRÚ

Sociální bydlení města Liberece "Bytový dům D"

Rekonstrukce bytového domu v ul. Dvorská 169/2, vznikne 9
nových sociálních bytů

v přípravě

Schválena žádost o dotaci. Podána žádost o stavební povolení očekávaný termín vydání SP do 6/2021. Příprava veřejné zakázky na
zhotovitele stavebních prací. Předpoklad vypsání 07/2021

2021-2022

19 500 000,00

12 000 000,00

7 500 000,00

IPRÚ

Sociální bydlení města Liberce "Bytový dům E"

Rekonstrukce bytového domu v ul. Orlí 139/8, vznikne 12 nových
sociálních bytů.

v realizaci

Schválená žádost o dotaci, v plné realizaci, přepoklad dokončení
stavebních prací 06/2021

2020-2021

39 000 000,00

17 500 000,00

21 500 000,00

IPRÚ

Sociální bydlení města Liberece 2. etapa (Na
Žižkově)

Výstavba dvou bytových dvojdomů podél ul. Na Žižkově,
předpoklad vzniku 51 nových sociálních bytů různých
kategorií/velikostí

v přípravě

Odevzdána dokumentace pro stavební povolení. Zpracovaná PD na
bourací práce, podání žádosti o stavební povolení předpoklad na konci
února 2021, výstavba předpoklad podzim 2021

2020-2022

170 000 000,00

70 000 000,00

100 000 000,00

IPRÚ

Sociální bydlení města Liberece 3. etapa (Na Valech,
Vrchlického)

Rekonstrukce bytového domu v ulicích Vrchlického, Na Valech 62 bytů ve 4 vchodech, vestavbou možno získat další sociální
byty, vybudování bezbariérovosti bytového domu

v přípravě

Zahájení investičního záměru s energetickým posudkem pro 62 bytů
(náklady odhad), důležitý výkup bytové jednotky od vlastníka -pokud
neproběhne, není možné přistoupit k záměru v původním rozsahu

2023 - 2026

145 000 000,00

80 000 000,00

65 000 000,00

ITI

Rekonstrukce Liebiegova paláce pro potřeby
polyfunkčního komunitního centra – Centrum
aktivního života

Hlavním cílem projektu je vytvořit polyfunkční komunitní
centrum, tedy veřejnosti přístupné víceúčelové zařízení, které
má nabídnout především širší spektrum sociálních služeb a
aktivní trávení volného času místním komunitám.

v realizaci

Schválená žádost o dotaci, realiazce stavebních prací v termínu září 2020duben 2022, uzavření dodatku č. 1 na stavbu - administratní úprava,
jednání o dodatku č. 2 na stavbu k vícepracem. Předpokládané vyhlášení
veřejné zakázky na vybavení a vybavení elektro v 3.Q 2021.

2020-2022

223 500 000,00

178 290 000,00

45 210 000,00

IPRÚ

Bazén Liberec

Kompletní rekonstrukce libereckého bazénu vč. přilehlých částí
veřejného prostranství

v přípravě

Probíhá zpracování projektové dokumentace - dokumentace pro
stavební povolení byla odevzdána, nyní se dokončuje dokumentace pro
provádění stavby. Hledání dotačních zdrojů na pokrytí části nákladů OPŽP, nadnárodní zdroje, sportovní agentura…

2022 - 2024

700 000 000,00

v přípravě

Probíhá zpracování PD (zajišťuje KAM), předpoklad realizace 2022

2020-2023

40 000 000,00

28 000 000,00

12 000 000,00

ITI-IROP

v přípravě

Probíhá zpracování studie (zajišťuje KAM), předpoklad realizace 2023

2020-2024

40 000 000,00

28 000 000,00

12 000 000,00

OPŽP

Náplavka
Sběrný dvůr a ReUse bazar Londýnská

Revitalizace veřejných prostranství a parkových ploch na obou
březích Nisy mezi sídlem KÚLK a ul.1. máje (navazuje na krajský
projekt)
Vybudování sběrného dvora a ReUse centra v prostoru bývalé
kompostárny v Londýnské ulici

84 000 000,00

8 827 773,00

14 500 000,00

4 000 000,00

69 500 000,00

4 827 773,00

SFŽP

MK

OPŽP

Domov pro seniory Liberec

Vybudování zařízení sociálních služeb pro cílovou skupinu senioři
a osoby s neurodegenerativnímn onemocněním (50 lůžek)

v přípravě

Probíhá příprava na soutěž o návrh (zajišťuje KAM), předpoklad realizace
2023

2021-2024

130 000 000,00

105 000 000,00

25 000 000,00

ITI-IROP

Varšava

Rekonstrukce nejstaršího kina v Liberci - ochrana, obnova a
podpora zachování kulturního dědictví prostřednictvím
materiální obnovy a následným smysluplným využitím (kino,
mezinár.spolupráce etc.)

v přípravě

Prodlouženo stavební povolení do 2. 3. 2022. Aktuálně není žádná
vhodná dotační příležitost.

2023-2030

78 000 000,00

56 000 000,00

22 000 000,00

mezinárodní

LVT

Obnovení využití areálu LVT, postupné nahrazení dožilých
objektů za nové se zachováním využití pro veřejnost a
revitalizace veřejného prostranství

v přípravě

Probíhá sběr podkladů a návrh využití jednotlivých objektů v souladu s
koncepční studií KAM a dotačními možnostmi s cílem definovat dílčí
projekty. Bude probíhat následná achitektonická soutěž.

2020-2026

150 000 000,00

120 000 000,00

30 000 000,00

ITI-IROP

LVT - infocentrum

Historie průmyslu v Sasku a v Čechách v zážitcích

Vybudování turistického informačního centra v objektu
vstupního pavilonu LVT (demolice objektu a výstavbu vzhledově
podobného) - dílčí projekt z komplexu LVT
Oprava historického autobusu a pořízení propagačních materiálů
(poskytnutí příspěvku na předfinancování a případně
spolufinancování podílu partnerů projektu)

v přípravě

Probíhá příprava studie (zajišťuje KAM), předpoklad realizace 2023

2020-2024

30 000 000,00

24 000 000,00

6 000 000,00

ITI-IROP

v přípravě

Probíhá úprava projektu v návaznosti na odstoupení SML jako partnera
projektu, předpoklad realizace 2021

2020-2022

5 000 000,00

4 000 000,00

5 000 000,00

Svob.stát ČR-Sasko

Vodojem Horská a zásobní řady

Vybudování vodojemu s přivaděčem pro posílení dodávek vody v
Ruprechticích včetně vodovodního řadu a splaškové kanalizace v
ul. Na Vyhlídce a blízkém okolí

v přípravě

Rozhodnutí o poskytnutí dotace (po vysoutěžení dodavatelů bude
uzavřena smlouv ao dotaci se SFŽP), PD zpracována, vydáno SP, byla
vyhlášena veřejná zakázka na zhotovitele; předpoklad realizace od
04/2021

2021-2022

90 266 484,00

46 389 368,00

43 877 116,00

SFŽP

Živelné pohromy neznají hranic

Pořízení hasičské techniky (cisterny) pro JSDH Krásná Studánka,
měkké aktivity

v přípravě

Probíhá příprava podkladů (společně s 5 partnery), předpoklad realizace
2022

2021-2023

10 000 000,00

8 000 000,00

2 000 000,00

Svob.stát ČR-Sasko

v přípravě

Sidliště Ruprechtice - dokumentace pro stavební povolení a
dokumentace pro provádění stavby (podána žádost o dotaci), ostatní
sídliště příprava studií

2021 - 2030

250 000 000,00

125 000 000,00

125 000 000,00

SFPI

Regenerace sidlišť Ruprechtice, Broumovská, Vesec, Revitalizace veřejného prostranství na sídlištích, řešení dopravy v
klidu, nový mobiliář, nové krajinářské řešení
Gagarinova

Rekonstrukce ulice Vítězná a Štefánikova náměstí

Rekonstrukce II etapy ulice Vítězná, Štefánikovo náměstí

v přípravě

Dokumentace DUR, DSP + DPS - příprava KAM

2021-2022

23 000 000,00

4 000 000,00

19 000 000,00

IPRÚ

Projekt revitalizace bývalé I/14

Společná rekonstrukce a optimalizace bývalé silnice I /14,
společná investice SML a LK, Úsek od křižovatky Zhořelecká po
křižovatku Klášterní Jablonecká (včetně)

v přípravě

Jednotlivé úseky dle schváleného memoranda mezi LK a SML - projekční
přípravu zajišťuje KAM

2022-2026

65 000 000,00

35 000 000 LK + SO

30 000 000,00

LK, VI + IPRÚ

Krajský terminál Liberec

Společná projektová příprava + nový park u Uranu město
Liberec, krajský terminál, parkovací dům LK

v přípravě

Jednotlivé etapy dle schváleného memoranda mezi LK a SML - projekční
přípravu zajišťuje KAM + LK 50/50

2021 - 2027

15 000 000 park

12 000 000,00

3 000 000,00

ITI

Revitalizace ulice 8 března okolí Libereckého zámku

Příprava revitalizace ulice 8 března s možnou změnou organizace
doprvy u CUM, včetně nasvětlení zámku, Palchova ulice

v přípravě

Příprava ve formě studie proveditelnosti KAM

2023 - 2026

28 000 000,00

23 800 000,00

4 200 000,00

ITI

Regenerace okolí Malého náměstí

Revitalizace a zlepšení retenčních schopností okolí Malého
náměstí a kostela Sv. Kříže

v přípravě

Příprava ve formě studie proveditelnosti KAM

2022 -2024

4 000 000,00

3 400 000,00

600 000,00

ITI

Městské terasy - oblast Lucemburská ulice

Příprava revitalizace části městských pozemků u ulice
Lucemburské na městské terasy, včetně výkupů pozemků

v přípravě

Příprava ve formě studie proveditelností

2023 - 2026

35 000 000,00

29 750 000,00

5 250 000,00

ITI

Protipovoďnový park Wintrova a další úpravy I etapa

Protipovoďnové úpravy podál toku Lužické Nisy

v přípravě

Jednotlivé části příprava KAM +VP - Protipovoďnový park Wintrova ulice,
úprava koryta a mostů ulice Metelkova, úprava nábřeží škola Barvířská

2023 - 2028

80 000 000,00

68 000 000,00

12 000 000,00

MZe + ITI

Regenerace okolí Veseckého Tajchu

Revitalizace cestní sítě, obnova a revitalizace pláže, výstavba
mol, obnova mobiliáře a VO, výstavba drobných staveb - altány,
vyhlídky, , drobné přírodní hřiště, zokruhování pěší dopravy
okolo vodní plochy, doprava v klidu

v přípravě

V rozpracovanosti DPS I etapa, další etapy II, III

2021 -2023

10 000 000,00

8 500 000,00

1 500 000,00

ITI

Revitalizace Liberecké přehrady - Central park

Revitalizace cestní sítě, obnova a revitalizace pláže, výstavba
mol, obnova mobiliáře a VO, výstavba drobných staveb - altány,
vyhlídky, sauny, drobné přírodní hřiště, zokruhování pěší
dopravy okolo přehrady, částečná obnova kanálu

v přípravě

Jednotlivé části v různých stupních rozpracovanosti, DUR, DSP, DPS zajišťuje KAM + VP

2023 - 2025

40 000 000,00

34 000 000,00

6 000 000,00

ITI

Nová Pastýřská, úsek A +B+C

Vybudování nové komunikace (jako součást celku Nová
Pastýřská) včetně úpravy navazujících komunikací (pro odlehčení
přetíženému centru města), úsek od Tržního nám. přes
Durychovu ke Štefánikovu nám.

v přípravě

ITI+D30:G30

2020-2023

14 000 000,00

0,00

14 000 000,00

Komunikace Ligranit

Poskytnutí příspěvku Ligranitu na vybudování komunikace k
lomu (dojde k odlehčení dopravy v části "U Slunečních lázní")

v přípravě

Vyjednávání podmínek pro realizaci akce a poskytnutí finančního
příspěvku, předpoklad realizace 03/2021

2021

5 500 000,00

0,00

5 500 000,00

Tržní náměstí

Revitalizace náměstí (dojde zde ke zklidnění dopravy a zvýšení
podílu zeleně) , včetně křižovatky Budyšínská Durychova napojení na Novou Pastýřskou

v přípravě

Probíhá zpracování PD (předpoklad vydání SP 06/2021), předpoklad
realizace 2022

2020-2022

50 000 000,00

42 500 000,00

7 500 000,00

ITI-IROP

Projektová příprava Cyklostezka Hodkovice - Liberec
I

Cílem projektu je zpracování projektové dokumentace (dotace
pouze na stupeň DUR)

v realizaci

Smlouva o poskytnutí dotace (Liberecký kraj), projekt ve fyzické realizaci podepsaná smlouva o dílo s projektantem, termín realiace 01/2021 a
předpoklad ukončení 11/2022

2021 - 2022

1 100 000,00

770 000,00

330 000,00

DFLK

Projektová příprava Cyklostezka Hodkovice - Liberec Cílem projektu je zpracování projektové dokumentace ve stupni
II
DSP + DPS

v přípravě

Probíhá realizace etapy I (zpracování PD ve stupni DUR), předpoklad
realizace etapy II 2022

2020-2023

2 000 000,00

1 400 000,00

600 000,00

DFLK

Rozvoj cyklistické dopravy, cyklotrasa Odra-Nisa,
úsek Hrazená-Barvířská

Vybudování úseku cyklostezky o délce 440 m

v přípravě

Probíhá zpracování PD a vyjednávání s vlastníky dotčených pozemků,
předpoklad realizace 2023

2020-2024

15 000 000,00

10 500 000,00

4 500 000,00

ITI-IROP

Cyklostezka Liberec - Hodkovice n.M. (Turnov), úsek
Liberec

Vybudování úseku cyklostezky o délce 1,8 m (od ul. České po
Šimonovice)

v přípravě

Probíhá zpracování PD, předpoklad realizace 2023

2020-2024

44 000 000,00

26 400 000,00

17 600 000,00

ITI-IROP / SFDI

Cyklotrasa Odra-Nisa, úsek Machnín

Vybudování úseku cyklostezky o délce 900 m

v přípravě

2020-2021

1 500 000,00

1 200 000,00

300 000,00

IPRÚ-IROP

JSDH 2021+

Pořízení hasičské techniky 7 jednotek SML, rekonstrukce JSDH
Růžodol

v přípravě

2020-2026

150 000 000,00

120 000 000,00

30 000 000,00

MVČR / DFLK /
HZSČR

Zvýšení kvality vzdělávání ZŠ Kaplického

Rekonstrukce kuchyně, vybudování nové učebny praktických
činností, zateplení všech budov ZŠ, instalace vzduchotechniky
jednotky pro rekuperaci

v přípravě

Zpracovaná PD na 1 odbornou učebnu, SÚ povolení realizace na základě
ohlášení (vyčerpání IPRU, musí se dělat dohromady s OPZP)

2021

900 000,00

600 000,00

300 000,00

IPRÚ

2021

50 000 000,00

12 000 000,00

38 000 000,00

OPŽP

2025

120 000 000,00

30 000 000,00

110 000 000,00

ITI

2021

7 000 000,00

3 000 000,00

4 000 000,00

OPŽP

2020-2021

58 500 000,00

43 210 000,00

15 290 000,00

IROP - indivuální
projekt

PD, vydáno SP, vyhlášeno VŘ za zhotovitele stavby, předpoklad realizace
03/2021
Probíhá sběr dat a vyhodnocení potřebnosti rekonstrukcí a pořízení
hasičské techniky

Energetické úspory ZŠ Kaplického 5.1 a + 5.1 b

Rekonstrukce kuchyně, vybudování nové učebny praktických
činností, zateplení všech budov ZŠ, instalace vzduchotechniky
jednotky pro rekuperaci

v přípravě

Podaná žádost o dotaci, připravena ZD na stavbu, předpoklad vyhlášení
březen 2021, součástí projektu je i rekonstrukce kuchyně (nutné pro
naplnění monitorovacích indikátorů u projektu na VZT), vyhlášení
veřejné zakázky na TDS a BOZP 4/2020, realizace zateplení musí být
hotová za 4 měsíce, proto předpokládané zahájení prací je v 6/2021 realizace do 10 měsíce - netopýři

Zvýšení kvality vzdělávání ZŠ Vrchlického

Rekonstrukce stávající budovy, výstavba nových odborných
učeben, bezbariérovost.

v přípravě

Příprava zadávací dokumentace pro výběr zhotovitele projektové
dokumentace na půdní vestavbu odborných učeben a kompletní
rekonstrukce rozvodů, odhad vyhlášení veřejné zakázky 03/2021
Připrava podání žádosti o dotaci (nyní nelze říct přesné procento výše
dotace), PD je dopracovávána, stavební povolení není nutné,
předpokládaná doba realizace 4 měsíce, předpokládané zahájení prací
podzim 2021
Schválená žádost o dotaci, projekt v plné realizaci - předpoklad
dokončení rekonstrukce 4/2021. V termínu 2-3/2021 kompletní zajištění
vybavení kuchyně a vybavení MŠ.

Stavební úpravy pro energetické úspory MŠ
Klášterní

Výměna výplní otvorů, zateplení půdních prostor školky

v přípravě

Navýšení kapacit MŠ Pastelka

Komplexní rekonstrukce objektu MŠ Pastelka v Liberci a
vybudování dalších kapacit (stavební úpravy).

v realizaci

MŠ Ostašov-retenční nádrž

Cílem projektu je zlepšit ekologické poměry v lokalitě zřízením
retenční nádrže a efektivní využití vodních zdrojů v rámci
projektu Navýšení kapacit MŠ Pastelka

v realizaci

Součástí projektu MŠ Pastelka. Byla podána žádost o dotaci, která je v
současné době hodnocena. Aktivita projektu zrealizována.

2020

2 327 000,00

1 071 164,31

1 255 836,00

OPŽP

Stavební úpravy pro energetické úspory MŠ
Sedmikráska

Výměna výplní otvorů a zateplení podhledů ve 3. NP, částečné
zateplení střechy, repasování mříží

v realizaci

Schválena žádost o dotaci. Vyhodnocena veřejná zakázka na zhotovitele
stavby. Zahájení realizace v 04/2021, termín realizace 4 měsíce.

2021

8 200 000,00

3 000 000,00

5 200 000,00

OPŽP

Zvýšení kvality vzdělávání ZŠ Na Výběžku

Výměna výplní, vybudování odborných učeben, bezbariérovost.
Projekt bude rozdělen na 2 dílčí vprojekty, žkteré budou
předloženy do IROP (ITI) a OPŽP.

v realizaci

Příprava žádosti o dotaci, zahájení stavebních prací bylo v srpnu 2020,
čekáme na vyhlášení výzvy a předání studie proveditelnosti - předpoklad
únor 2021

2020 - 2021

42 000 000,00

20 000 000,00

22 000 000,00

IPRÚ/OPŽP

Zvýšení kvality vzdělávání ZŠ Jabloňová

Vybudování odborných učeben nad pavilonem D pro výuku
přírodních věd, IT, dvou učeben cizích jazyků a jednoho skladu.
Současně vybudování nového spojovacího krčku s výtahem.

v přípravě

Stavební povolení v právní moci, probíhá příprava veřehjné zakázky na
zhotovitele stavby a hledání dotačního zdroje (individuální výzvy nyní
nejsou, v IPRTÚ nejsou volné prostředky, pravděpodobně bude
předloženo v rámci nového operačního obodobí do ITI/ MŠMT)

2021 - 2023

75 000 000,00

38 000 000,00

7 000 000,00

ITI/MŠMT

Navýšení kapacit MŠ Motýlek

Cílem projektu je navýšení kapacity Mateřské školy „Motýlek“ o
jedno oddělení. Celkem se kapacita školy navýší o 20 míst a
oddělení bude přizpůsobeno pro děti ve věku 2-3 let. V rámci
projektu bude zajištěna bezbariérovost objektu a bude
kompletně upravena venkovní zahrada mateřské školy.

v realizaci

Fyzická realizace projektu byla ukončena (aktivity projektu). Nyní se
připravují poklady k podání žádosti o platbu. Finanční ukončneí porjektu
2021.

2019-2021

20 025 000,00

14 420 700,00

5 604 300,00

IPRÚ

Navýšení kapacit MŠ Malínek

Cílem projektu je navýšení kapacity Mateřské školy „Malínek“. V
rámci stavebních prací bude realizovánanova přístavba v
prostoru zahrady MŠ. Stávající budova včetně kuchyně bude
kompletně rekonstruována. V rámci projektu bude pořízno nové
vybavení školy.

v přípravě

Vydáno stavební povolení s nabytím právní moci na realizaci přístavby ke
stávající budově.
Zpracovává se PD na stávající budovu - předpoklad vydání SP 12/2021.

2022-2023

93 000 000,00

71 440 000,00

21 560 000,00

ITI/IPRÚ

Zvýšení kvality vzdělávání ZŠ U Školy

Rekonstrukce budovy základní školy. Úprava vnitřních dispozic
pro zajištění kvalitního vzdělávání. Vybudování odborných
učeben, kabinetů a kmenových tříd.

v přípravě

Vybudování 3 odborných učeben a bezbariérovost (uznatelné ve výši 10
mil, zbytek rekonstrukce - financování z rozpočtu p. Machatého,
realizace u nás), předpoklad vyhlášení veřejné zakázky na stavbu 2/2021,
realizace I. etapy stavebních prací předpoklad v době prázdnin 2021, II.
etapa v roce 2022

2021-2022

38 000 000,00

10 000 000,00

28 000 000,00

ITI

Zvýšení kvality vzdělávání ZŠ Orlí

Kompletní zateplení budovy včetně výměny okenních otvorů.
Součástí bude vybodování výtahu a úprava dvora z důvodu
zajištění bezbariérovosti.

v přípravě

Vybrán dodavatel projektové dokumentace. Předpoklad odevzdání PD
pro SP konec roku 2021

2024

80 000 000,00

20 000 000,00

60 000 000,00

ITI

Zvýšení kvality vzdělávání ZŠ Švermova

Kompletní rekonstrukce budovy základní školy. Úprava vnitřních
dispozic pro zajištění kvalitního vzdělávání. Vybudování
odborných učeben, kabinetů.

v přípravě

Zvýšení kvality vzdělávání ZŠ Ještědská

Kompletní rekonstrukce budovy základní školy. Úprava vnitřních
dispozic pro zajištění kvalitního vzdělávání. Vybudování
odborných učeben, kabinetů a kmenových tříd.

v přípravě

Zvýšení kvality vzdělávání ZŠ U Soudu II. stupeň

Kompletní rekonstrukce budovy základní školy. Úprava vnitřních
dispozic pro zajištění kvalitního vzdělávání. Vybudování
odborných učeben, kabinetů.

v přípravě

Energetické úspory ZŠ U Soudu I. stupeň

Zateplení budovy jídelny a její kompletní rekonsrukce

v přípravě

Revitalizace zahrady MŠ Rolnička včetně kompletní
rekonstrukce

Odbor majetkové správy nemá z finančních důvodů
narozpočtovány peníze na projektovou přípravu. Projekt
modernizace objektu nebyl započat. Zahrada je připravena
odborem SR.

v přípravě

Revitalizace zahrady MŠ Rolnička

v přípravě

Rekonstrukce obálky budovy a výplní, topení schváleno radou
architektů

v přípravě

Energetické úspory F.X.Šaldy - Malé divadlo 5.1b

VZT, plná rekonstrukce

v přípravě

Zvýšení kvality vzdělávání ZŠ Barvířská

Výstavba odborných učeben, celková rekonstrukce objektu,
počet bude upřesněn v projektu, soušástí jsou i venkovní plochy,
venkovní učebna přírodních věd. PD bude připravena na
celkovou rekonstrukci, tedy vody, topení, elektro, podlahy,
dveře, obálky budovy, protihlukové úpravy, šatny a tělocvična,
která je konstrukčně nevyhovující a je nutné celý plášť
demontovat (viz 5.1a a 5.1b

v přípravě

Energetické úspory ZŠ Barvířská 5.1a
Energetické úspory ZŠ Barvířská 5.1b

Obálka, výplně, topení
VZT

v přípravě
v přípravě

Zvýšení kvality vzdělávání ZŠ Sokolovská

Rekonstrukce odborných učeben školy, bazénu a kuchyně

v přípravě

Energetické úspory F.X.Šaldy - Malé divadlo 5.1a

Projektant dopracovává projektovou dokumentaci pro odborné učebny k
celkové rekonstrukci budovy
Na základě smlouvy o dílo projektant zpracovává PD pro stavební
povolení na základě rozhodnutí Porady vedení a KAM z předložených
variant

2022/2023

100 000 000,00

25 000 000,00

75 000 000,00

ITI

2026

160 000 000,00

60 000 000,00

100 000 000,00

ITI

70 000 000,00

20 000 000,00

50 000 000,00

Vybudování výtahu a odborných učeben v půdní vestavbě, příprava
zadávací dokumentace na projektovou přípravu, předpoklad vypsání
veřejné zakázky březen 2021

2025

Příprava SRAP současně s projektem ZŠ U Soudu II.

2025

Hledá se dotační titul pro zahradu, příprava celkové rekonstrukce
budovy MŠ - pak podstatné navýšení celkových nákladů

ITI

OPŽP

2029

45 000 000,00

30 000 000,00

15 000 000,00 ITI

2029

3 500 000,00

750 000,00

750 000,00 ITI

čekáme na SP, v roce 2021 by měla být dokončena DPS a rozpočty

OPŽP
160 000 000,00

čekáme na SP, v roce 2021 by měla být dokončena DPS a rozpočty

Vysoutěžen zhotovitel projektové dokumentace, k lednu 2021 se
zpracovává DSP

OPŽP

ITI
2028

130 000 000,00

OPŽP
OPŽP
ITI
Příprava zadávací dokumentace na zhotovitele PD, vyhlášení na konci
roku 2021

150 000 000,00

Energetické úspory ZŠ Sokolovská 5.1a

Rekonstrukce obvodového pláště, výměna oken a topení

v přípravě

Energetické úspory ZŠ Sokolovská 5.1b

VZT

v přípravě

ZŠ Česká

Rekonstrukce ZŠ, odborné učebny a kmenové učebny

v přípravě

Předpoklad zpracování ZD na výběr projektanta - posunut na rok 2023 z
nedostatku finančních prostředků

2029

50 000 000,00

Navýšení kapacit MŠ Stromovka

Kompletní rekonstrukce včetně kuchyně - navýšení kapacit o 16
dětí

v přípravě

Odevzdána projektová dokumentace pro stavební povolení

2022-2023

45 000 000,00

v realizaci

Milník č. 1 – Nové zastavení VIA SACRA v Liberci - restaurování
morového sloupu a úprava areálu - ukončen v dubnu 2020, milník byl
realizován s odchylkou – neprovedena dílčí aktivita: stavební úprava
vstupu do areálu kostela Nalezení Sv. Kříže,
Milník č. 2 – Liberec centrum VIA SACRA na české straně - optimalizace provozu informačního
centra - nebyl ukončen dle plánu – nebylo včas vysoutěženo poptávané
plnění (VŘ musela být zrušena),
Milník č. 3 – Informační a
propagační materiály VIA SACRA na české straně a v Liberci - probíhá,
Milník č. 4 – Marketingová opatření VIA SACRA na české straně a v
Liberci - probíhá

4/2016 - 06/2021

252 321,50 EUR

05/2020 - 06/2021

1 210 000,00

05/2021 - 09/2021

OPŽP
OPŽP

OPŽP

VIA SACRA - příspěvek k zachování a propagaci
společného kulturního dědictví, Registrační číslo
projektu: 100279636

Projekt VIA SACRA je nová turistická trasa zacílená na zachování
a propagaci společného kulturního dědictví. Vede k jedinečným
sakrálním stavbám a uměleckým pokladům v Trojzemí Německa,
Polska a Česka. Zahrnuje kromě partnerů v Německu a Polsku 8
českých zastavení + turistické/poutní cesty a cyklostezky, které
jednotlivá zastavení spojují. Cílem projektu je vytvořit turistickou
infrastrukturu, vybudovat nová spojení v rámci regionu, zlepšit
dostupnost kulturních statků (např. stanovišť VIA SACRA) a
přírodních statků (krajina Horní Lužice, přírodní památky).

Koncepce rozvoje kultury města Liberce

Předmětem díla je příprava a kvalitní zpracování nového
strategického dokumentu pro období 2021-2028 Koncepce
rozvoje kultury města Liberec 2021-2028 včetně zpracování
strategie pro přípravu kandidatury na Evropské hlavní město
kultury 2028, deklarujícího dlouhodobé cíle rozvoje města
Liberec v oblasti kultury vymezujícího základní priority, jejich
dosažení, synergii s dalšími rozvojovými dokumenty na místní,
regionální, národní a evropské úrovni, vymezujícího systémovou
a věcnou dimenzi a zakládajícího kontinuitu jeho rozvoje v čase a
v rozsahu území města Liberec.

v realizaci

Hotova je analýza prostředí EHMK, je zpracována Analytická část, která
je připravena k finálním připomínkám. Návrhová část bude hotova v
květnu 2021. Celý dokument bude předložen RM a ZM v červnu 2021 k
projednání a schválení.

Podzemní kontejnerová stání

Výstavba podzemních kontejnerů v ulici Zámečnická, nám.
Sukovo, nám. Českých bratří, dodání velkoobjemových
kontejnerů a 1100l kontejnerů

v přípravě

Obdržena registrace akce a rozhodnutí o poskytnutí dotace, probíjhá
příprava veřejné zakázky

8 262 125,40

30 000 000,00

214 473,27 EUR

0,00

6 254 181,78

15 000 000,00

37 848,23 EUR

IROP

OPPS Svobodný stát
Sasko – Česká
republika

1 210 000,00

2 007 943,62

OPŽP

Stabilizace a revitalizace lesoparku Fibichova

Arboristické ošetření stromů, kácení stromů, dosadby, výstavba
tůní
Kácení, arboristické ošetření stromů, výstavba tůní, dosadby,
květnatá louka
Hydrologický vrt a následně vybavení odběrného místa úpravnou
vody

v přípravě

Podána žádost o dotaci (probíhá hodnocení žádosti)

05/2021 - 09/2022

3 125 562,00

1 798 809,00

1 326 753,00

OPŽP

Realizace

Probíhá realizace

10/2020 - 6/2021

1 118 078,08

700 000,00

418 078,08

KÚLK

v přípravě

Obrženo Rozhodnutí o poskytnutí finančních prostředků ze SFŽP,
probíhá příprava veřejné zakázky a získávání dalších povolení

08/2021 - 06/2022

2 204 027,00

1 763 222,00

440 805,00

NPŽP

Náhradní výsadba v areálu ZŠ a MŠ Barvířská

obnovu uličního stromořadí v centru města Liberce v areálu
hřiště ZŠ a MŠ Barvířská. Zhoršený zdravotní stav stávajícího
porostu vzrostlých topolů kanadských představuje vysoké riziko
vzniku škod jak na majetku, tak na zdraví obyvatel. Náhradní
výsadba bude provedena vegetačním prvkem z vhodnějšího
taxonu v podobě listnatého stromu - dubu letního.

v přípravě

Podána žádost o dotaci, probíhá její hodnocení.

2021

1 055 846,00

622 617,60

433 228,40

OPŽP

Asistenti prevence kriminality

Cílem projektu je pomocí aktivit APK (asistenti prevence
kriminality) snížit riziko kriminality a zvýšit pocit bezpečí na
různých lokalitách Liberce. Součástí tohoto cíle je budování
důvěry mezi sociálně vyloučenými občany a občany z majority a
posilování mediační role APK během projektu (průběžné
vzdělávání, supervize, metodické vedení).

Realizace

Projekt v realizaci. Dotace získána.

03/2018-02/2021

6 366 625,00

6 048 293,75

318 331,25

MPSV

Asistenti prevence kriminality II

Cílem projektu (navazující na APK I - ukončení 02/21) je pomocí
aktivit APK (asistenti prevence kriminality) snížit riziko
kriminality a zvýšit pocit bezpečí na různých lokalitách Liberce.
Součástí tohoto cíle je budování důvěry mezi sociálně
vyloučenými občany a občany z majority a posilování mediační
role APK během projektu (průběžné vzdělávání, supervize,
metodické vedení).

Realizace

Dotace získána. Projekt ve fyzické realizaci.

09/2020-06/2022

10 035 237,50

9 533 475,62

501 761,88

MPSV

Férové školy v Liberci II

Cílem projektu je:
a) koordinovaný přístup k řešení problematiky inkluzivního
vzdělávání na ZŠ a MŠ v Liberci,
b) úplná individuální integrace žáků se soc. znev. na ZŠ v Liberci,
zabránění jejich předčasnému odchodu
ze vzdělávání a dosahování školního úspěchu,
c) nástup dětí se sociokulturním znevýhodněním do MŠ,
d) pozitivní vnímání inkluzivního vzdělávání u široké veřejnosti.

Realizace

Projekt v realizaci

07/2020-12/2022

76 932 072,66

73 085 469,02

3 846 603,63

MŠMT

Centrum bydlení Liberec

Všeobecným cílem je vytvořit systém propojení oblasti bydlení a
sociálního bydlení, který bude pro CS zprostředkovávat
komplexní podporu na jednom místě. CBL by mělo nabídnout
ucelený komplex intervencí tak, aby úspěšně umísťovalo klienty
z CS na trh s bydlením a současně u specifických CS zajistilo, že si
svoje bydlení udrží. Cílem je zjednodušit, zpřehlednit a zlepšit
přístup k bydlení pro CS v Liberci. Je definována celá řada aktivit,
které mají podpořit vznik tohoto systému bydlení vč. koncepční
a metodické činnosti v bydlení.

Realizace

Projekt v realizaci

09/2020-06/2022

10 276 250,00

9 762 437,50

513 812,50

MPSV

ZBD III - křižovatka Letná x Stračí

Zvýšení bezpečnosti dopravy (úprava křižovatky a nová SSZ)

v přípravě

Schválena žádost o dotaci. Příprava zadávací dokumentace

04/2021 - 07/2021

18 205 023,04

7 351 967,39

10 853 055,65

IPRÚ

Podpora retenční schopnosti krajiny lokalita
Hlávkova
Zajištění doplňkového zdroje vody pro obyvatele
Kateřinek u Liberce

v přípravě

podána žádost o dotaci

05/2021 - 07/2021

5 870 822,58

3 677 022,75

2 193 799,83

IPRÚ

ŹBD III - P+R Pastýřská

Zvýšení bezpečnosti dopravy (nové SSZ na stávajících
přechodech)
Vybudování nového parkoviště P+R

v přípravě

před podáním žádosti o SP

06/2021 - 10/2021

28 482 500,00

14 973 750,00

13 508 750,00

IPRÚ

ZBD III - Ostašovská (úsek Partyzánská - kruh objezd)

Vybudování nového chodníku vč. VO

v přípravě

vyhotovuje se PDÚR

07/2022 - 10/2022

22 500 000,00

16 500 000,00

6 000 000,00

IPRÚ

ZBD III - Londýnská (točka MHDxSousedská,Letná)

Vybudování nového chodníku vč. VO

Příprava; SVS potřebuje reko
vodovodu, možná se projekt
posune o rok

vyhotovuje se PDÚR

08/2022 - 11/2022

28 500 000,00

21 000 000,00

7 500 000,00

IPRÚ

ZBD III - Hlávkova v úseku Věkova - Na Pískovně

Vybudování nového chodníku vč. VO

v přípravě

vyhotovuje se PDÚR

08/2022 - 11/2022

15 406 250,00

11 125 000,00

4 281 250,00

IPRÚ

ZBD III - Ostašovská v úseku ZŠ-kruh. točka bus u
hřbitova

Vybudování nového chodníku vč. VO

v přípravě

vyhotovuje se PDÚR

08/2022 - 11/2022

6 000 000,00

4 125 000,00

1 875 000,00

IPRÚ

Rozšíření chodníku pro zkrácení nevyhovujícícho přechodu

Příprava; SVS potřebuje reko
vodovodu, plynárna reko
STL, možná se projekt
posune o rok a možný
přesah až do ITI)

vyhotovuje se PDÚR

07/2022 - 10/2022

4 400 000,00

2 925 000,00

1 475 000,00

IPRÚ/ITI

ZBD III -ul.Blažkova,Lipová, Na Pláni

ZBD III - Ruprechtická v úseku Mocca-křižovatka u
bývalé Tatry

ZBD III - ul. U Močálu, Na Žižkově
ZBD III - chodník podél silnice Hejnická
ZBD III - Strakonická v úseku Bajkalská - p.p.č.
207/17

Vybudování nového chodníku vč. VO + úprava zastávky MHD

v přípravě

probíhá změna již vydaného ÚR v PM

07/2022 - 10/2022

12 600 000,00

Vybudování nového chodníku vč. VO

v přípravě

vyhotovuje se PDÚR

06/2022 - 09/2022

2 500 000,00

Vybudování nového chodníku vč. modernizace VO

v přípravě

vyhotovuje se PDÚR

08/2022 - 11/2022

6 500 000,00

5 800 000,00

6 800 000,00

IPRÚ

2 250 000,00

250 000,00

IPRÚ

4 900 000,00

1 600 000,00

IPRÚ

