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Tisková zpráva 
Kontrolní skupina prověřovala stavbu 

nové budovy MŠ Věkova 
 

Dodržovat soubor několika opatření při budoucím zadávání veřejných zakázek doporučila kontrolní 

skupina městu ve svých závěrech, vyvozených z kontroly stavby „kontejnerové“ MŠ Věkova (nyní 

MŠ Čtyřlístek v ulici Markova).  

Zastupitelé města schválili na svém lednovém zasedání protokol z kontroly realizace díla MŠ Věkova. 

Kontrolní komisi, která protokol předložila, předsedala zastupitelka a vedoucí kontrolního výboru 

Věra Skřivánková, členy byli zastupitelé a současně členové kontrolního výboru Naděžda Jozífková, 

Petr Olyšar a Milan Šulc. Komisi doplňovala Marie Vozobulová, vedoucí odboru kontroly a interního 

auditu MML. 

Mezi hlavní výtky kontrolní skupiny patřilo nedodržení požadovaného termínu stavby a navýšení ceny 

díla oproti původnímu předpokladu města. Předpokládaná cena díla činila bez DPH 25 milionů. Vítěz 

soutěže nabídl realizaci stavby za více než 30 milionů korun (což byla nejnižší nabídka). Po uzavření 

dodatku z 5. prosince 2012 cena vzrostla na 32 milionů korun.  

Vícepráce měly několik příčin. Bylo nutné zbourat původní přístavbu. Demolice přišla na 1,349.388 

korun včetně DPH a probíhala ve zvláštním režimu, jelikož dělníci pracovali s nebezpečným 

materiálem. Další náklady si vyžádalo vybavení kuchyně, které přišlo na 762 tisíc korun, 

vzduchotechnika na 250 tisíc korun, vytápění pro krytí ztrát vzduchotechniky na 150 tisíc korun a o 

500 tisíc korun zaplatil Liberec víc za podstatně větší prostory kuchyně. Vybudování spojovacího 

krčku stálo 1,5 milionu korun, pergola (zastřešení vstupu) 416 tisíc, terénní úpravy 640 tisíc, oplocení 

250 tisíc korun. Dále bylo nutné vybudovat přípojky inženýrských sítí, to stálo 1,1 milionu korun. 

„Trvám na tom, že stavba školky nebyla předražená. Za zvýšením celkové ceny stojí problémy, které se 

objevily po zahájení samotné stavby,“ zdůraznil náměstek primátorky pro oblast školství a kultury 

Kamil Jan Svoboda. 

Kontrolní skupina vyslovila rovněž výhrady k některým nedodržení předepsaných lhůt. Ve svém 

závěru doporučila vedení města kromě jiného při dalších investičních akcích nepoužívat formu 

dodavatelského úvěru a financování investičních akcí zajišťovat přednostně na vlastní účet města. V 

případě využití dodavatelského úvěru doporučila soutěžit i úrok z tohoto úvěru. 

„Výstavbě nové mateřské školky předcházelo několik jednání s rodiči, kteří už léta volali po nové 

školce. Cílem vedení města bylo splnit jejich přání a já mám velkou radost z toho, že se nám to 

podařilo,“ řekla primátorka Liberce Martina Rosenbergová. 
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