STATUTÁRNÍ MĚSTO
LIBEREC

2. zasedání zastupitelstva města dne: 27. 2. 2014
Bod pořadu jednání:

Věc: Dětské dopravní hřiště v Liberci - záměr bezúplatného převodu
Stavebně technický průzkum a posouzení konstrukcí objektu Zhořelecká 147/38
Sdělení pana Vladimíra Mastníka, člena rady Libereckého kraje ze dne
19.12.2013

Zpracoval:

Ing. Lucie Sládková, specialista oddělení komunálních služeb,
ekologie a veřejné zeleně
Bc. David Novotný, vedoucí odboru správy veřejného majetku

odbor, oddělení:

Odbor správy veřejného majetku

telefon:

48 524 3438

Schválil: vedoucí oddělení
vedoucí odboru
Projednáno:

Bc. David Novotný, vedoucí odboru správy veřejného majetku
na 4. schůzi rady města dne 18.2.2014

Poznámka:
Předkládá:

Mgr. Martina Rosenbergová, v.r.
primátorka Statutárního města Liberec

Návrh usnesení
Zastupitelstvo města po projednání

schvaluje
Záměr bezúplatného převodu nemovitého majetku včetně vybavení tvořící soubor nemovitostí
a včetně movitého vybavení Dopravního hřiště ve městě Liberci, Zhořelecká č.p. 147/38
v Liberci z Libereckého kraje na Statutární město Liberec,
a

ukládá

Mgr. Martině Rosenbergové, primátorce Statutárního města Liberce,
písemně informovat p. Vladimíra Mastníka, člena rady kraje, pověřeného řízením resortu dopravy Libereckého kraje o přijatém usnesení Zastupitelstva města Liberce.
T: neprodleně
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Důvodová zpráva
Zastupitelé statutárního města Liberce obdrželi sdělení člena rady kraje p. Vladimíra Mastníka pověřeným řízením resortu dopravy Libereckého kraje s poslední nabídkou k převzetí či
výpůjčky dopravního hřiště. Dále ve svém sdělení radní pro dopravu rekapituluje dosavadní
jednání se zástupci města Liberce a současně popisuje další záměry Libereckého kraje s dětským dopravním hřištěm ve městě Liberci. Předmětné sdělení pana Mastníka je uvedeno
v příloze č.1 tohoto materiálu.
Dále uvádíme základní rekapitulaci dosavadních rozhodnutí rady města Liberce.
K žádosti člena rady Libereckého kraje, řízení resortu dopravy pana Vladimíra Mastníka ze
dne 25.6.2013, ve které byla městu Liberec nabídnuta bezplatná výpůjčka stávajícího souboru nemovitostí tvořící dětské dopravní hřiště ve městě Liberci Libereckým krajem městu Liberec a k této žádosti přijala rada města Liberce následující usnesení:

Usnesení č. 532/2013
Dětské dopravní hřiště pro děti v Liberci
Žádost člena rady kraje, řízení resortu dopravy pana Vladimíra Mastníka
Rada města po projednání
bere na vědomí
Žádost člena rady Libereckého kraje, řízení resortu dopravy pana Vladimíra Mastníka, ze dne
25.6.2013
schvaluje
zpracovaní analýzy rozboru dopadů v případě uzavření dětského hřiště v Liberci pro město Liberec
a jim zřizované příspěvkové organizace ve školství a Městskou Policii Liberec včetně případného
návrhu zajišťování provozu dopravního městem Liberec,
a ukládá
Bc. Davidu Novotnému, vedoucímu odboru správy veřejného majetku,
1. Písemně informovat o dílčím rozhodnutí rady města Liberce člena rady kraje řízení resortu
dopravy pana Vladimíra Mastníka
T: ihned
2. Ve spolupráci s odborem školství, odborem právním a veřejných zakázek a Městskou Policií
Liberec předložit Radě města Liberce analýzu rozboru dopadů v případě uzavření dětského
hřiště v Liberci pro město Liberec a jim zřizované příspěvkové organizace ve školství a Městskou Policii Liberec.
T: září 2013

USNESENÍ Č. 727/2013
Dětské dopravní hřiště pro děti v Liberci - Variantní postupy
Rada města po projednání
schvaluje
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odmítnutí bezúplatného převodu Dětského dopravního hřiště městem Liberec a vybudování v roce
2014 adekvátní náhrady ve sportovním areálu v Liberci Vesci a to včetně založení projektu „Dětské dopravní hřiště v Liberci-Vesci“
a ukládá
Bc. Davidu Novotnému, vedoucímu odboru správy veřejného majetku:
-

zajistit ve spolupráci s Městskou policií Liberec následující:
1. Nárokovat ve výdajové části rozpočtu města Liberce na rok 2013 na projekt „Dětské
dopravní hřiště v Liberci-Vesci“ finanční částku ve výši 3.500.000,- Kč
Termín: říjen 2014
2. Projednat s radním pro dopravu Libereckého kraje termínové uzavření stávajícího
dětského dopravního hřiště v Liberci a to aby v rámci možností nedošlo k přerušení
výuky dopravní výchovy a dále projednat možnost využití nového dětského dopravního hřiště včetně zajištění výuky dopravní výchovy pro základní školy v Hrádku nad
Nisou, Chotyni, Stráži nad Nisou, Mníšku u Liberce, Jablonném v Podještědí a vhodným způsobem informovat radu města o výsledku projednání
Kontrolní termín: prosinec 2013
3. Vypsat výběrové řízení na zhotovitele projektu včetně následné realizace projektu a
navrhované řešení projednat s Krajským koordinátorem BESIP Ministerstva dopravy
pro Liberecký kraj a Sportovním areálem Ještěd, a.s.
Kontrolní termín: leden 2014

V souladu s výše uvedenými usneseními je ve výdajové části rozpočtu města Liberce, odboru
správy veřejného majetku pro rok 2014 na dětské dopravní hřiště Liberec vyčleněno
3 500 000 Kč.
Dále uvádíme vybraná ustanovení navrhované smlouvy o výpůjčce ( která byla městu Liberec
předložena ) a které jsou pro město Liberec riziková
Kraj nabídl výpůjčku celého areálu vyjma kanceláří č. 8,9 a 6, kde byly uzavřeny nájemní smlouvy s nájemci a nebyly specifikovány povinnosti a práva těchto nájemců ve
vztahu k městu Liberec.
Město by hradilo veškeré náklady spojené s provozem a údržbou areálu.
Smlouva by byla uzavřena na dobu neurčitou, ovšem s 6 měsíční výpovědní dobou
bez udání důvodu tzn. město by mohlo ze strany Libereckého kraje dostat výpověď ( i
v průběhu školního roku ), přičemž během šestiměsíční výpovědní lhůty město Liberec by nebylo schopno zajistit náhradní prostory nebo vybudování nového dětského
hřiště.
Kraj by neodpovídal za vzniklou škodu stávajícího areálu tzn., že město by muselo
areál dětského dopravního hřiště nechat pojistit.
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Kraj si podmínil otevření hřiště pro veřejnost za podmínky, že při otevření bude městem Liberec poskytnut pracovník s příslušnou odbornou způsobilostí (neformální
vzdělání mládeže, zdravotní dohled …), kterou by i vykonával.
Dále si kraj uvedl podmínku, že město Liberec bude vykonávat výuku dopravní bezpečnosti nad rámec tematického plánu ve spolupráci s Libereckým krajem, aniž by tyto činnosti specifikoval a ocenil finanční náklady s touto činností spojené.
Město by muselo zajistit účast Městské policie Liberec na akcích pořádaných v rámci
Ročního plánu činnosti bezpečnosti silničního provozu Libereckého kraje v Liberci,
aniž by byla tato činnost Městské police konkrétněji specifikována.
V návrhu smlouvy o výpůjčce nebyl řešen způsob zajištění oprav areálu dětského dopravního hřiště Libereckým krajem.

USNESENÍ Č. 1045/2013
Dětské dopravní hřiště ve městě Liberci
Rada města po projednání
schvaluje
Diagnostický průzkum aktuálního stavebně technického stavu nemovitostí a staveb tvořící „Dětské
dopravní hřiště ve městě Liberci“ nacházející se u tř. Generála Svobody v Liberci,
a ukládá
Bc. Davidu Novotnému, vedoucímu odboru správy veřejného majetku,
1. Zajistit odeslání žádosti panu Vladimíru Mastníkovi, členovi rady kraje, pověřeným řízením
resortu dopravy Libereckého kraje ve věci zajištění součinnosti Libereckého kraje při zpracování diagnostický průzkumu aktuálně stavebně technického stavu nemovitostí a staveb tvořící
„Dětské dopravní hřiště ve městě Liberci“ nacházející se u tř. Generála Svobody v Liberci

Termín: ihned
2. Zajistit zpracování diagnostického průzkumu aktuálního stavebně technického stavu nemovitostí a staveb tvořící „Dětské dopravní hřiště ve městě Liberci“ nacházející se u tř. Generála
Svobody v Liberci

Termín: únor 2014
Odbor správy veřejného majetku zajistil zpracování diagnostického průzkumu stávajícího areálu dětského dopravního hřiště, jehož závěry jsou následující:
KONSTRUKCE STŘECH
Stropní konstrukce nad dvoupodlažní částí objektu je provedena jako jednoduchá dřevěná
trámová. Původní zateplení nad palubkovými podhledy bylo provedeno z matrací ze skleněné
vlny ve vlnité lepence s prošíváním. Bylo zjištěno, že původní zateplení nad podhledem z
palubek je uloženo velmi nepravidelně. Skladba je patrná z přílohy č.4a. V nově zrekonstruované části se sádrokartonovým podhledem byla v sondě zjištěna skladba dle přílohy č.4b. Zde
bylo zjištěno také velmi nepravidelné provedení původního zateplení nad podhledem z palubek. Stropní konstrukce nad 3.N.P. (střešní konstrukce) v místě původní skladby s podhledem
z palubek je provedena dle přílohy č.4c. V nově zrekonstruovaných prostorách (zasedací
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místnost, kancelář) se sádrokartonovým podhledem je možno počítat dle sdělení dodavatele,
který podváděl rekonstrukci, s 220mm tepelné izolace na podhledu a s parozábranou. Původní
podhled z palubek včetně původní tepelné izolace byly při rekonstrukci odstraněny. Konstrukce stropu nad podhledem s plechy VSŽ byla ponechána v těchto částech beze změny. Pro
konstrukci střech je třeba počítat minimálně se zateplením plochy nižší úrovně střechy s odhadem plochy k zateplení cca 88m2 s tloušťkou tepelné izolace cca 200mm.
OSTATNÍ KONSTRUKCE OBVODOVÉHO PLÁŠTĚ
Ostatní plochy obvodového pláště jsou nezateplené a určitě nevyhovují stávajícím normativním požadavkům na tepelně technické parametry obvodových konstrukcí. Je tak třeba počítat
se zateplením ploch obvodových stěn tepelnou izolací tloušťky cca 120mm s celkovou plochou cca 520m2. Některá okna dle schématu č.1 byla již vyměněna. Ostatní je třeba vyměnit.
Na výměnu je třeba počítat s cca 12-ti kusy výplní otvorů a plochou cca 30m2.
VENKOVNÍ PLOCHY
Pro venkovní plochy a plochy komunikací samotného dopravního hřiště platí, že je třeba očekávat průběžnou údržbu spár, které se periodicky objevují na površích z litého asfaltu. Pro
případnou roční údržbu lze odhadnout provedení výplně spár modifikovaným asfaltem s
předpokládanou délkou spár pro roční ošetření cca 20m k zajištění dostatečné další životnosti
povrchů.
OPLOCENÍ
Oplocení prostor dopravního hřiště je zcela dožilé s odhadem další životnosti do max. 5-ti let.
Je třeba co nejdříve provést celkovou rekonstrukci oplocení v délce dle majetkoprávních
vztahů. Lze předpokládat, že oplocení do Zhořelecké ulice v délce cca 160m je třeba v každém případě vybourat a provést zcela nové včetně podezdívky, vjezdových vrat a vstupních
branek. Je možné například provést konstrukci plotu s prefabrikovaných sloupků a podezdívky. Dalších cca 80m oplocení na východní hranici pozemku by bylo třeba provést v závislosti
na majetkoprávních vztazích vzhledem k těmto úsekům plotu.
ODHAD NÁKLADŮ
V příloze č.6 byl stanoven odhad nákladů na nutné stavební práce v horizontu cca 3 roky tak,
aby byl zajištěn bezpečný a efektivní provoz budovy a hřiště. Odhad nákladů činí 1.876.400,Kč bez DPH (to je 2.270.444,- Kč včetně DPH). Tyto náklady neobsahují náklady na běžný
provoz (voda, topení, elektřina,…) a běžnou stavební údržbu budovy a případné opravy vnitřního vybavení.
Závěr :
Ve sdělení p. Vladimíra Mastníka není detailně specifikována forma převzetí městem
Liberec areálu dětského dopravního hřiště ( zkráceně řečeno zda úplatným převodem
nebo formou daru ), proto níže uvádíme variantní postupy řešení.
1. Převzetí stávajícího areálu Dětského dopravního hřiště v Liberci bezúplatně formou
daru
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Pokud by město Liberec převzalo stávající areál dětského dopravního hřiště včetně vybavení
formou bezúplatného převodu - daru, tak by muselo v následujících třech letech provést opravy, které jsou uvedeny v diagnostickém posouzení. V roce 2014 se musí tedy bezodkladně
nechat provést opravy střešní konstrukce objektu, opravy oplocení a venkovních povrchů a
opravy či doplnění movitého majetku budovy a vybavení učeben včetně jízdních prostředků
pro uživatele a zabezpečení objektu. Předpokládané náklady na rok 2014 lze odhadem vyčíslit
ve výši cca 1,5 mil. Kč včetně DPH. V následujících dvou letech by byla provedena oprava
obvodového pláště objektu.
Při tomto řešení je možné, aby předmětný objekt spravoval odbor správy veřejného majetku,
přičemž odhadované náklady na provoz areálu jsou odhadovány ve výši 800 tis. Kč. Fakticky
by předmětný objekt provozovala Městská Policie Liberec. Důvodem tohoto návrhu je skutečnost, že v rámci organizační struktury Magistrátu města Liberce odbor SM má zavádět
nové prvky BESIP a současně městská Policie Liberec pro odbor SM vykonává označování
komunikačních závad, statistická měření provozu na pozemních komunikacích ve městě Liberci a technické činnosti v rámci zjišťování autovraků a vybraných činností při odtazích vozidel. Úhrada výše uvedených činností by byla provedena z rozpočtu odboru správy veřejného
majetku na rok 2014 a to z položky Dětské dopravní hřiště.
Městská Policie Liberec by na dětském dopravním hřišti zajišťovala následující činnosti:
Městská policie Liberec by zajišťovala v areálu dopravního hřiště výuku dopravní výchovy
dětí základních škol v rámci vzdělávacích programů. Tyto aktivity by bylo možno dále rozvíjet a spojit i s preventivními aktivitami městské policie a Statutárního města Liberec obecně.
Další prostory by bylo možné využít i jako školící zařízení městské policie pro profesionální
přípravu strážníků. Městská policie v současné době žádá Ministerstvo školství a tělovýchovy
o akreditaci vzdělávacího programu pro strážníky městských a obecních policií. Přičemž je
v plánu tento vzdělávací program nabídnout všem městům v rámci Libereckého kraje za výhodných podmínek.
Zároveň by se volné kapacity daly využít jako skladové prostory jak pro potřeby městské policie, tak pro potřeby uložení dopravních značek pro označování komunikačních závad.
Závěrem k této variantě lze uvést toliko, že rozhodnutí vedení Libereckého kraje by muselo být známo v průběhu měsíce března, aby město Liberec bylo schopno zrealizovat
výstavbu dětského dopravního hřiště v Liberci Vesci – ve stávajícím lyžařském areálu
v letošním roce.
2. Převzetí stávajícího areálu Dětského dopravního hřiště v Liberci bezúplatně formou
výpůjčky
Rizika tohoto řešení dle v minulosti navrženého smluvního dokumentu ze strany Libereckého
jsou následující :
Kraj nabídl výpůjčku celého areálu vyjma kanceláří č. 8,9 a 6, kde byly uzavřeny nájemní smlouvy s nájemci a nebyly specifikovány povinnosti a práva těchto nájemců ve
vztahu k městu Liberec.
Město by hradilo veškeré náklady spojené s provozem a údržbou areálu.
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Smlouva by byla uzavřena na dobu neurčitou, ovšem s 6 měsíční výpovědní dobou
bez udání důvodu tzn. město by mohlo ze strany Libereckého kraje dostat výpověď ( i
v průběhu školního roku ), přičemž během šestiměsíční výpovědní lhůty město Liberec by nebylo schopno zajistit náhradní prostory nebo vybudování nového dětského
hřiště.
Kraj by neodpovídal za vzniklou škodu stávajícího areálu tzn., že město by muselo
areál dětského dopravního hřiště nechat pojistit.
Kraj si podmínil otevření hřiště pro veřejnost za podmínky, že při otevření bude městem Liberec poskytnut pracovník s příslušnou odbornou způsobilostí (neformální
vzdělání mládeže, zdravotní dohled …), kterou by i vykonával.
Dále si kraj uvedl podmínku, že město Liberec bude vykonávat výuku dopravní bezpečnosti nad rámec tematického plánu ve spolupráci s Libereckým krajem, aniž by tyto činnosti specifikoval a ocenil finanční náklady s touto činností spojené.
Město by muselo zajistit účast Městské policie Liberec na akcích pořádaných v rámci
Ročního plánu činnosti bezpečnosti silničního provozu Libereckého kraje v Liberci,
aniž by byla tato činnost Městské police konkrétněji specifikována.
V návrhu smlouvě o výpůjčce nebyl řešen způsob zajištění oprav areálu dětského dopravního hřiště Libereckým krajem.
3. Převzetí stávajícího areálu Dětského dopravního hřiště v Liberci formou úhrady kupní
ceny, nebo obdobným narovnáním

Jelikož nejsou v současnosti známy finanční či jiné požadavky Libereckého kraje na tuto
transakci, proto ji nelze konkrétně vyhodnotit. Lze obecně předpokládat, že tato transakce
může být s přičtením výše uvedených nákladů města Liberce do budoucna finančně nevýhodná pro město Liberec.

Přílohy:
Příloha č.1 : Dopis p. Vladimíra Mastníka, člena rady kraje, řízení resortu dopravy ze dne
19.12.2013
Příloha č.2 : Zpráva č. 9/14 Stavebně technický průzkum a posouzení konstrukcí objektu
Zhořelecká č.p.147/38 dopravní hřiště Liberec
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Příloha č.1 : Dopis p. Vladimíra Mastníka, člena rady kraje, řízení resortu dopravy ze dne
19.12.2013
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Příloha č.2 : Zpráva č. 9/14
Stavebně technický průzkum a posouzení konstrukcí objektu Zhořelecká č.p.147/38 dopravní
hřiště Liberec
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