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11. ZASEDÁNÍ RADY LIBERECKÉHO KRAJE DNE 05.06.2018 

 
Pořadí jednání č. 86 

Zmařená investice – projekty „Revitalizace sídlištního školního sportovního areálu a 

jeho zpřístupnění veřejnosti“, „Rekonstrukce půdní vestavby“, „Rozšíření technického 

zázemí školy pro rozvoj učebních oborů ve spolupráci s firemním sektorem“, 

„Rekonstrukce a modernizace dětského dopravního hřiště v Liberci“ a „Přístavba 

tělocvičny SŠ strojní, stavební a dopravní Liberec“ 

 

Rada kraje po projednání 

b e r e  n a  v ě d o m í  

a)  informaci o ukončení realizace projektu „Revitalizace sídlištního školního sportovního 

areálu a jeho zpřístupnění veřejnosti“, a to z důvodu zamítnutí kofinancování projektu 

poskytovatelem dotace - Úřadem regionální rady regionu soudržnosti Severovýchod, 

b)  informaci o ukončení realizace projektu „Rekonstrukce půdní vestavby“, a to z důvodu 

zamítnutí kofinancování projektu poskytovatelem dotace - Úřadem regionální rady 

regionu soudržnosti Severovýchod, 

c)  informaci o ukončení realizace projektu „Rozšíření technického zázemí školy pro rozvoj 

učebních oborů ve spolupráci s firemním sektorem“, a to z důvodu zamítnutí 

kofinancování projektu poskytovatelem dotace - Úřadem regionální rady regionu 

soudržnosti Severovýchod, 

d)  informaci o ukončení realizace projektu „Rekonstrukce a modernizace dětského 

dopravního hřiště v Liberci“, a to na základě usnesení Rady Libereckého kraje č. 

688/13/RK ze dne 16. 4. 2013, 

e)  informaci o ukončení realizace projektu „Přístavba tělocvičny SŠ strojní, stavební a 

dopravní Liberec“, a to na základě usnesení Rady Libereckého kraje č. 64/14/RK ze dne 

14. 1. 2014, 

s c h v a l u j e  

vyřazení majetku celkem ve výši 3.624.654,20 Kč, vedeného na účtu 042 – nedokončený 

dlouhodobý hmotný majetek, z evidence kraje jako zmařenou investici, z toho: 

a)  majetek celkem ve výši 1.483.001,20 Kč pořízený v rámci přípravy projektu 

„Revitalizace sídlištního školního sportovního areálu a jeho zpřístupnění veřejnosti“: 

 

Název Pořizovací cena  Rok pořízení 

Geodetické práce 60 690,00    2008 

Projektová dokumentace 1 082 900,00    2008 

Inženýrská činnost 101 150,00    2009 

Uveřejnění informací na centrální adrese 450,00    2009 

Žádost vč. povinných příloh 59 500,00    2009 

Inženýrská činnost 154 700,00    2009 

Kompletace spisu 23 611,20    2010 
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Celkem (01750291437)   1 483 001,20 Kč 

 
 

b)  majetek celkem ve výši 682.200 Kč pořízený v rámci přípravy projektu „Rekonstrukce 

půdní vestavby“: 

 

Název Pořizovací cena  Rok pořízení 

Zpracování žádosti vč. příloh 84 000,00 2012 

Projektová dokumentace  581 400,00 2012 

Stavební povolení 16 800,00 2012 

Celkem (0256061410)   682 200,00 Kč 

 
 

c)  majetek celkem ve výši 437.808 Kč pořízený v rámci přípravy projektu „Rozšíření 

technického zázemí školy pro rozvoj učebních oborů ve spolupráci s firemním 

sektorem“: 

 

Název Pořizovací cena  Rok pořízení 

Zadávací dokumentace 47 604,00 2011 

Rozšíření prací na projektu 140 556,00 2012 

Zpracování žádosti vč. příloh 84 000,00 2012 

Projekční práce 165 648,00 2012 

Celkem (0256081452)   437 808,00 Kč 

 
 

d)  majetek celkem ve výši 601.920 Kč pořízený v rámci přípravy projektu „Rekonstrukce a 

modernizace dětského dopravního hřiště v Liberci “: 

 

Název Pořizovací cena  Rok pořízení 

Inženýrsko-geologický průzkum 130 680,00    2012 

Zadávací dokumentace 64 560,00    2012 

Projektová dokumentace pro provedení stavby 276 000,00    2012 

Inženýrská činnost 84 700,00    2013 

Inženýrská činnost 45 980,00    2013 
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Celkem (0256140000)   601 920,00 Kč 

 
 

e)  majetek celkem ve výši 419.725 Kč pořízený v rámci přípravy projektu „Přístavba 

tělocvičny SŠ strojní, stavební a dopravní Liberec“: 

 

Název Pořizovací cena  Rok pořízení 

Měření radonu 3 969,00    2013 

Inženýrsko-geologický průzkum 54 450,00    2013 

Přípravné práce, projektová dokumentace pro stavební povolení 197 230,00    2013 

Projektová dokumentace a inženýrská činnost 164 076,00    2013 

Celkem (0256391433)   419 725,00 Kč 

 
 

a  u k l á d á  

Ing. Radce Loučkové Kotasové, člence rady kraje, řízení rezortu hospodářského a 

regionálního rozvoje, evropských projektů a územního plánování, zajistit další postup při 

vyřazování majetku kraje jako zmařenou investici. 

Termín: 31. 08. 2018 


