
 

 

V Liberci 9. dubna 2015 

CJ MML 058405/15/04 

 

Vážená paní Fialová, 

 

dne 25. března 2015 byla Magistrátu města Liberec doručena žádost spolku Čmelák – Společnost 
přátel přírody, IČ 46747362, se sídlem Švermova 32, 460 10 Liberec 10 o poskytnutí informací 
týkajících se projektu Revitalizace městských lázní na galerijní objekt a projektu stavby 
kontejnerové školky v Ruprechticích, a to podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu 
k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o informacích“).  

Ve své žádosti mimo jiné uvádíte, cituji: „V případě „Ruprechtické školky“ pak existuje protokol 
Kontrolního výboru, který po poměrně obsáhlém šetření dospěl k závěrům, ze kterých vyplývají jednak popis 
zakázky, jednak návrh na opatření. I ve druhém případě Vás žádáme o předání nebo zaslání relevantních 
dokumentů, kterými je dokladováno, že se takovým porušením pravidel MML zabýval a 
jak se MML vypořádalo s návrhem na opatření. I v tomto případu bychom rádi znali Vaše 
vyjádření i to, jakými dokumenty jsou doloženy účinné kroky z Vaší strany, resp. ze 
strany MML ihned po zjištění stavu.“  V příloze bylo zasláno vyjádření kontrolního výboru. 

Protokol z provedené kontrolní akce č. 1/2013 „Kontrola realizace díla MŠ Věkova“ ze dne 
13. 11. 2013 (dne 7. 1. 2013 byl vydán příkaz k provedení kontrolní akce) byl schválen usnesením 
zastupitelstva města Liberec č. 17/2014. Zastupitelstvo města pod uvedeným číslem usnesení 
schválilo předložený protokol z kontroly realizace díla MŠ Věkova, nikomu však neuložilo, ani 
tajemníkovi Magistrátu města Liberec, v souvislosti s výsledkem kontroly žádné úkoly ani 
opatření. Závěry kontrolního výboru měly pouze doporučující charakter, kontrolní výbor není 
oprávněn ukládat úkoly tajemníkovi magistrátu.  

Dne 15. 10. 2013 byla radou města Liberec usnesením č. 834/2013 schválena Změna 
organizačního řádu Magistrátu města Liberec a rozdělení pravomocí na magistrátu od 1. ledna 
2014. I v souvislosti s kontrolním zjištěním v rámci nově přijaté organizační struktury bylo na 
odboru péče o občany zrušeno oddělení technické správy školských a kulturních zařízení, jehož 
náplň převzal nově zřizovaný odbor majetkové správy. Na odboru majetkové správy bylo zřízeno 
oddělení správy budov a zařízení, do jehož činnosti byla nově zařazena správa budov a areálů 
školství, kultury a dále bytový a nebytový fond. Smyslem této organizační změny bylo soustředit 
komplexní technickou správu majetku města, s výjimkou sportovních zařízení a objektů přímo 
užívaných magistrátem města, na jednom místě a tím zvýšit odbornost a efektivitu vykonávaných 
činností a v rámci doporučení docílit zlepšení komunikačních schopností. V souvislosti s tímto 



opatřením byly provedeny i personální změny. V současnosti odbor majetkové správy zajišťuje 
i správu zařízení sportovních.   

Některá doporučení jsou však i přes výše uvedené realizována, např. Směrnice rady města Liberec 
o zadávání veřejných zakázek statutárním městem Liberec stanoví, že návrh smlouvy na zakázku je 
povinnou součástí zadávací dokumentace s tím, že uchazeč pouze doplní vyznačené chybějící údaje, jež jsou 
předmětem hodnocení. 

V příloze zasílám dokumenty týkající se přijatých opatření. Platný organizační řád Magistrátu 
města Liberec a Směrnice Rady města Liberec o zadávání veřejných zakázek statutárním městem 
Liberec je k dispozici na webu města (www.liberec.cz).  

 

 

 

S pozdravem, 

 

Ing. Jindřich Fadrhonc, v.r.    OTISK ÚŘEDNÍHO RAZÍTKA 

podepsáno elektronicky 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Přílohy:  1)   Usnesení RM  č.834/2013 

2) Část důvodové zprávy 

3) Organizační struktura MML od 1. 1. 2014 

4) Organogram funkčních míst MML (pozice zrušené a zřízené k 1. 1. 2014)       


