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Čtvrté zasedání Rady města Liberec, konané dne 8. února 2011, mělo na programu na 40 bodů jednání, a to ze 
všech oblastí fungování města, jako například majetkoprávní operace, projekty Integrovaného plánu rozvoje 
města týkající se výzvy k podávání žádostí o poskytnutí podpory na regeneraci bytových domů v rámci IPRM – 
Regenerace sídliště Rochlice, dále vyhlášení 2. výzvy pro předkládání projektových záměrů do IPRM – Atraktivní 
a kvalitní život v Liberci. Rada mimo jiné projednala Zprávu o činnosti komise občanských obřadů za rok 2010 a 
Zprávu o činnosti  komise občanských záležitostí za rok 2010 , dále také založení projektů, které se budou týkat 
oprav a údržby komunikací. 
 

 
Bod č. 5: Povolení výjimky z počtu dětí stanovených  §23 zákona č. 561/2004 Sb., a vyhláškou MŠMT č. 14/2005 
Sb., ve znění pozdějších předpisů, pro Mateřskou školu, Liberec, Gagarinova 788/9, příspěvková organizace, 
zřizovaná statutárním městem Liberec 
 
Odbor školství MML obdržel od ředitelky MŠ Gagarinova žádost o povolení výjimky v počtu dětí v pěti třídách 
na 28 dětí (5krát o 4 děti). V souladu se zákonem je stanoven počet dětí ve třídě na 24. Výjimku do 4 dětí 
povoluje zřizovatel na základě žádosti  ředitele školy. 
4Rada města tuto výjimku schválila. Zvýšení počtu dětí ve třídě není na újmu kvality vzdělávací  činnosti škol, 
rovněž podmínky bezpečnosti a ochrany zdraví jsou splněny. Povolení výjimky neznamená ani žádné nároky na 
zvýšení schváleného rozpočtu zřizovatelem.  
 
 
Bod č. 6c: Zrušení záměru a zadávacího řízení pro veřejnou zakázku „Výstavba a provoz MŠ formou PPP“ 
 
Realizace výše uvedeného záměru byl schválen zastupitelstvem města 26. 11. 2009. Jedná se o projekt výstavby  
a provozu mateřské školy formou Partnerství veřejného a soukromého sektoru – tzv. PPP projekt. Následně 
rada města 29. 9. 2010 schválila v rámci tohoto projektu vypsání prvního kola výběrového řízení na prokázání 
kvalifikace a r také kvalifikační dokumentaci  a oznámení o zakázce pro zahájení řízení. V rámci přípravy tohoto 
projektu bylo v říjnu 2010 uveřejněno v Informačním systému o veřejných zakázkách zahájení užšího 
zadávacího řízení se stanovením lhůty pro podání žádosti, a to do 6. 12. 2010.  V průběhu této lhůty však bylo 
zjištěno, že požadovaný předmět plnění musí vykazovat některé odlišnosti od původně uvažovaného předmětu. 
Tyto změny se týkají rozsahu služeb, které měl vybraný uchazeč po dobu trván í veřejné zakázky zajišťovat. 
V průběhu zadávacího řízení se prokázalo, že přehled služeb, které má vybraný uchazeče zadavateli poskytovat, 
musí být užší. Vzhledem k této situaci je zřejmé, že v současnosti nelze situaci řešit tím, že okruh služeb bude 
nově definován, kvalifikační dokumentace bude upravena a stanovena nová lhůta pro doručení žádostí, neboť 
původně stanovená lhůta již uplynula a žádosti o účast byly již doručeny. Pokud by zadavatel – město – v tomto 
zadávacím řízení pokračoval a modifikoval původně předpokládaných předmět plnění, vystavoval by se riziku 
porušení znění pozdějších předpisů (ZVZ). Toto by mohlo mít za následek spáchání trestního deliktu  podle § 
120 odst. 1 písm. a) ZVZ. Jelikož by byl porušen zákon, jsou nyní naplněny předpoklady § 84 odst. 2 písm. e) ZVZ 
a zadávací řízení může být zrušeno. Z těchto důvodů rada města souhlasila se zrušením záměru realizace 
projektu výstavbu a provozu MŠ formou PPP projektu a zároveň schválila zadávacího řízení na veřejnou zakázku 
„Výstavba a provoz mateřské školy formou PPP“. Návrhem na zrušení záměru realizace projektu se bude 
zabývat ještě únorové zasedání městského zastupitelstva. 
 
 



Bod č. 8: Obecně závazná vyhláška Statutárního města Liberec č.1/2011, kterou se mění Obecně závazná 
vyhláška Statutárního města Liberec č. 1/2010, o stanovení veřejně přístupných míst, na kterých lze provozovat  
výherní hrací přístroje 
 
Zastupitelstvo města Liberec  se 25. 3. 2010 usneslo vydat v souladu s příslušným zákonem Obecně závaznou 
vyhlášku 1/2010 o stanovení veřejně přístupných míst, na nichž lze provozovat výherní hrací přístroje, a to 
s účinností dnem 31. 3. 2010. Od uvedeného data bylo možné provozovat výherní hrací přístroje  pouze na 
veřejně přístupných místech uvedených v příloze této obecně závazné vyhlášky. V říjnu loňského roku byly 
podány dvě žádosti o rozšíření veřejně přístupných míst, a to v ulici Na Svahu 176/1 a v ul. Rumunská 47/16. 
V ulici Na Svahu se místním šetřením zjistilo, že byly na uvedené adrese výherní hrací přístroje provozovány 
(povolené MML) od 1. 7. 2005 do 31. 12. 2009. Z tohoto důvodu nebyla adresa zařazena na seznam veřejně 
přístupných míst.  Obdobný případ se týkal i herny v ulici Rumunská. Rada města pro projednání tohoto bodu 
nedoporučila vyhovět žádostem  o rozšíření veřejně přístupných a tento svůj návrh předloží ještě ke schválení 
zastupitelstvu města.   
 
 
Bod č. 22:  Nerudovo náměstí – oprava komunikací, Schválení zadávacích podmínek na výběr dodavatele stavby 
 
Řešením havarijního stavu Nerudova náměstí a okolních ulic se zabývalo  město Liberec několik let a 
zastupitelstvo města 25. 2. 2010 schválilo projekt na opravu komunikací Nerudova náměstí ve variantě III 
v provedení s oddechovou zónou. Předmětem  opravy komunikací na Nerudově náměstí v současnosti je také 
nevyhovující stav inženýrských sítí. Letos proto dojde k opravě inženýrských sítí, a to v koordinaci všech správců 
a zároveň dojde k provizorní zádlažbě po výkopech. Bude rovněž učiněn archeologický průzkum.  Stejně jako na 
Soukenném náměstí zde město letos vyhodnotí konečnou podobu náměstí. Ta by se měla odvinout od celkové 
koncepce úpravy několika libereckých náměstí, která by měla projít revitalizací (kromě Nerudova a Soukenného 
je to např. Sokolské nám., Papírové nám. nebo Malé. 
 
 
Bod č. 23: Záměr regenerace dětských hřišť ve městě Liberci v roce 2011 
 
Postupnou revitalizaci dětských hřišť v Liberci zajišťuje již několik let odbor komunálních služeb (OKS) MML, a to 
na základě zpracované studie. Tato studie vychází z vize, že je lépe mít pro každou spádovou oblast jedno dobře 
vybavené hřiště, než jich mít více nedostatečně vybavených. Od roku 2005 bylo takto zregenerováno  celkem 
12 dětských hřišť. 
Na základě tohoto projektu a potřeb obyvatel, kteří příslušný odbor kontaktují, vytipoval OKS dětská hřiště 
určená k regeneraci pro rok 2011. Jde o 2 dětská hřiště, a to v ulici Bezová (Nové Pavlovice) a U Potůčku 
(Rochlice), která jsou v nevyhovujícím stavu a herní prvky ani dopadové plochy neodpovídají normám. Na 
těchto plochách pro děti chce odbor vybudovat nové bezpečné dopadové plochy a hřiště vybavit kvalitními 
herními prvky, které mají osvědčení a splňují všechny bezpečnostní normy. Hřiště U Potůčku by mělo být 
zaměřeno zejména na malé děti. Po rekonstrukci budou obě hřiště zařazena do plánu pravidelné údržby.  
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