
S T A T U T Á R N Í   M Ě S T O 

L I B E R E C  

 

3.  zasedání zastupitelstva města dne: 28. 3. 2013 

Bod pořadu jednání:       

Schválení odůvodnění účelnosti veřejné zakázky v rámci projektu "Revitalizace více-
funkčních hřišť při ZŠ Švermova a ZŠ Aloisina výšina" 

 

 

Zpracovala:  Ing. Hana Josefíková 

odbor, oddělení: odbor strategického rozvoje a dotací, oddělení přípravy a řízení  
projektů 

telefon: 48 524 3189 

Schválil: vedoucí oddělení Ing. Martin Čech 

 vedoucí odboru Ing. Michal Vereščák 

Projednáno: Radou města dne 19.3.2013 

Poznámka:       

Předkládá: 
 

Bc. Martina Rosenbergová, v.r. 

primátorka Statutárního města Liberec 
Lukáš Martin, v.r. náměstek primátorky  

   

Návrh usnesení 

Zastupitelstvo města po projednání       

s c h v a l u j e     

zveřejnění dokumentu „Odůvodnění účelnosti veřejné zakázky“ pro výběrové řízení na doda-
vatele stavby projektu „Revitalizace vícefunkčních hřišť při ZŠ Švermova a ZŠ Aloisina vý-
šina“ v IPRM  Liberec – Atraktivní a kvalitní život v Liberci 
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a ukládá 

Martinu Lukášovi, náměstkovi primátorky, zajistit zveřejnění dokumentu. 

T: neprodleně 
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Důvodová zpráva  
 
Rada města schválila vypsání výběrové řízení na dodavatele stavby dvou hřišť v rámci projek-
tu „Revitalizace vícefunkčních hřišť při ZŠ Švermova a ZŠ Aloisina výšina“ na svém zasedá-
ní dne 19. 3. 2013. 
 
Předkládaný materiál je dle novely zákona o veřejných zakázkách nutné zveřejnit měsíc před 
vypsáním samotného výběrového řízení na dodavatele stavby. Po odsouhlasení odůvodnění 
potřebnosti zastupitelstvem města a uplynutí lhůty jednoho měsíce od zveřejnění předkláda-
ného dokumentu, je možné výběrové řízení řádně vypsat. 
 
Projekt „Revitalizace vícefunkčních hřišť při ZŠ Švermova a ZŠ Aloisina výšina“ se týká 
rekonstrukce dvou hřišť při základních školách ZŠ Švermova a ZŠ Aloisina výšina. Aktivity 
projektu zahrnují vybudování nových sportovních ploch, instalaci herních prvků a sportovních 
zařízení, obnovu zeleně a vybudování obvodové zdi. Provoz a údržba obou hřišť jsou plně 
v režii uvedených základních škol. 
 
Výběrové řízení bude kompletně organizačně zajištěno externím dodavatelem, firmou Dáňa, 
Pergl & Partneři. Předpokládaná hodnota veřejné zakázky je 17 900 000,- Kč bez DPH. 
 
Realizace stavby projektu se předpokládá v období 08/2013 – 12/2013.  
Celkové výdaje projektu jsou předpokládány na 22 375 939,20 Kč, výše dotace činí maxi-
málně 85% CZV, tj. 19 019 548,32 Kč, zbylé výdaje hradí město cca 3 356 390,- Kč (tyto 
prostředky nejsou alokovány v rozpočtu odboru strategického rozvoje a dotací a jsou předmě-
tem jeho navýšení v rámci nejbližšího rozpočtového opatření – pokud nebude toto navýšení 
realizováno, nebude realizován ani projekt). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Přílohy: 

1. Odůvodnění účelnosti veřejné zakázky a odůvodnění veřejné zakázky pro účely záko-
na o veřejných zakázkách 






















