
 
 
 
 
 
 

 
Institut pro udržitelný rozvoj o. p. s. | Švermova 32/35, Liberec X-Františkov, 460 10 Liberec 
e-mail: info@ipur.cz | www.ipur.cz 
IČ: 02586894, společnost je vedena u Krajského soudu v Ústí nad Labem pod sp. zn. O 516 

Postřehy k programu 10. zasedání Zastupitelstva Libereckého kraje (30. 11. 2021)  

 

Vážené zastupitelky, vážení zastupitelé,  

dovolte, abychom Vám opět předložili své postřehy k bodům, které bude projednávat nadcházející 

zasedání krajského zastupitelstva. Jsme si vědomi, že studium materiálů je náročné a odpovědnost 

voleného zástupce kraje velká, proto věříme, že i náš drobný příspěvek k předkládaným materiálům 

přispěje k Vašemu rozhodování o veřejných prostředcích v našem kraji. 

 

Bod č. 8 - Kontrola plnění usnesení zastupitelstva kraje 

USNESENÍ č. 1834/21/RK - Postup vymáhání škody v důsledku havárie v rámci stavby „COV LK 

řemesel – SŠŘS Jablonec nad Nisou“ 

V tomto bodě si dovolíme obecnější poznámku: Na problematiku projektové přípravy i výběru 

technického dozoru investora (TDI) naše organizace i její předchůdkyně upozorňovaly a upozorňují 

dlouhodobě a systematicky. Katastrofální příklad v případě COV LK řemesel – SŠŘS Jablonec nad Nisou 

ukazuje na to, že nikoliv neopodstatněně. 

Dovolujeme si zvážit otevření diskuse nad způsobem výběru projektantů i TDI a možnou reflexi příkladů 

odjinud. 

 

Bod č. 35 a  - Veřejná zakázka „Silnice III/2825 Sýkořice  – Podtýn – Žernov – Žlábek“ - dodatek č. 1 

Zde zmíněný dodatek přidává vícepráce v ceně 8 763 376,63 Kč bez DPH na dílo v původní ceně 28 878 

876,34 Kč bez DPH. Jedná se tak o 30% navýšení, což významně prodražuje původní cenu díla.  

Doporučujeme nechat vypracovat znalecký posudek, zda nedošlo k pochybení na straně projektanta či 

zadavatele, a dát podnět odboru kontroly. 

 

Bod č. 35 i - Zpráva o ukončení realizace projektu „Modernizace Severočeského muzea v Liberci – 

2. etapa“ 

V závěrečné zprávě je konstatováno, že navýšení projektu o 43,5 mil. Kč bylo považováno v souladu 

s pravidly IROP za nezpůsobilé výdaje, které v důsledku znamenalo navýšení spolufinancování 

Libereckým krajem z 10 % na 37,5 %. Kraj byl tedy nucen investovat 53,47 mil. Kč místo původně 

plánovaných 9,97 mil. Kč, což je 536 % původní částky. 

Doporučujeme nechat vypracovat znalecký posudek, zda nedošlo k pochybení na straně projektanta či 

zadavatele, a dát podnět odboru kontroly. 
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Bod č. 46 - Navýšení závazku spolufinancování  projektu „APOSS Liberec, p. o. - výstavba domácností 

pro osoby se zdravotním postižením, Nová Ves“ 

Z důvodové zprávy vyplývá, že k odkladům započetí stavebních prací, během kterých došlo k 

výraznému růstu cenových hladin stavebních materiálů a následné neschopnosti realizovat stavbu za 

původně vysoutěženou cenu firmou Brex s.r.o., došlo z důvodů prodlev v překládkách inženýrských sítí. 

V důsledku těchto okolností došlo k navýšení nezpůsobilých výdajů z původních 1 750 000 Kč na 19 376 

264 Kč. 

Doporučujeme prověřit míru zavinění ze strany zadavatele anebo zpracovatele projektové 

dokumentace z důvodu možné nedbalosti při přípravě projektu, která vyústila v následné zpoždění. 

Zároveň doporučujeme, aby se situací zabýval kontrolní odbor a kontrolní výbor. 

 

Bod č. 50 - Změna rozpočtu – rozpočtové opatření č. 392/21 – převod financí z kapitol 914 07 

Působnosti, 915 07 Významné akce, 917 07 Transfery a navýšení v kapitole 914 07 Působnosti 

V tomto bodě se navyšuje rozpisový ukazatel  0731000000  „Marketingová podpora“ o částku 

1.032.000  Kč pro finanční zajištění plánované propagace turismu pomocí polepů autobusů veřejné 

dopravy.  

Doporučujeme vyžádat si jednak seznam dopravních společností, kterým byla zakázka zadána, jednak 

podrobný rozpis tohoto nákladu (např. počet autobusů, dobu pronájmu ploch, ceny za jednotlivé 

plochy) a na základě tohoto rozpisu zvážit účelnost takto vynaložených prostředků. 

 

29. 11. 2021 

Tým IPUR ve složení Libor Škoda, Mgr. Jaroslav Tauchman, Mgr. Jiří Římánek 

 
Tento materiál byl zpracován v rámci projektu podpořeného Ministerstvem spravedlnosti ČR 
v dotačním titulu „Prevence korupčního jednání“. 

Projekt podpořila rovněž Nadace OSF v rámci programu Active Citizens Fund, jehož cílem je 
podpora občanské společnosti a posílení kapacit neziskových organizací. Cílem programu je 
dále inspirace k aktivnímu občanství a pomoc znevýhodněným skupinám. Program Active 
Citizens Fund vstoupil do České republiky v září roku 2019 s cílem podpořit neziskové 
organizace nehledě na jejich velikost a zkušenosti. V České republice jej spravuje konsorcium, 
které tvoří Nadace OSF, Výbor dobré vůle – Nadace Olgy Havlové a Skautský institut. Program 
je realizován v rámci Fondů EHP a Norska 2014–2021. Prostřednictvím Fondů EHP a Norska 
přispívají státy Island, Lichtenštejnsko a Norsko ke snižování ekonomických a sociálních rozdílů 
v Evropském hospodářském prostoru (EHP) a k posilování spolupráce s 15 evropskými státy. 
Důležitým posláním programu je také spolupráce mezi Českou republikou a dárcovskými státy. 
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Jde o spolupráci mezi českými neziskovými organizacemi a organizacemi z Islandu, 
Lichtenštejnska a Norska.“ 
 
The project is being supported by the Open Society Fund Prague from the Active Citizens Fund. 
The programme promotes citizens’ active participation in the public life and decision making 
and builds capacities of civil society organizations. It promotes respect of human dignity, 
freedom, democracy, equality, the rule of law and the respect for human rights including the 
rights of persons belonging to minorities. Active Citizens Fund came to the Czech Republic in 
September 2019 with the goal to support CSOs regardless of their size and experience. It is 
operated by the Open Society Fund Prague, Committee of Good Will - the Olga Havel 
Foundation and Scout Institute. The Active Citizens Fund is financed from EEA and Norway 
Grants 2014–2021. With EEA Grants, Iceland, Liechtenstein and Norway contribute towards a 
reduction in economic and social disparity and the strengthening of mutual cooperation in 
Europe. One of the important objectives of the programme is strengthening bilateral 
cooperation between donor and beneficiary states through financial contributions in specified 
priority sectors. It supports bilateral relations between the donor states Norway, Iceland, and 
Liechtenstein and the Czech Republic.” 

 

mailto:info@ipur.cz
http://www.ipur.cz/

