
S T A T U T Á R N Í   M Ě S T O 

L I B E R E C  

 

5.  zasedání zastupitelstva města dne: 28. 5. 2009 

Bod pořadu jednání:        

Věc:  Návrh na čerpání Fondu pro financování rozvoje školských příspěvkových or-
ganizací 

 

Zpracoval: Viktor Pokorný, vedoucí oddělení technické správy školských, 
kulturních a sportovních objektů 

odbor, oddělení: odbor školství, kultury a sportu, oddělení technické správy           
školských, kulturních a sportovních objektů 

telefon: 48 524 3372 

Schválil: vedoucí oddělení Viktor Pokorný 

 vedoucí odboru Mgr. Pavel Kalous 

Projednáno: v RM dne 19. 5. 2009 

Poznámka:       

Předkládá: 
Ing. Jiří  Kittner, v. r. 
primátor  města 

 
Ing. Ondřej Červinka, náměstek primátora 

Návrh usnesení 

Zastupitelstvo města po projednání       

s c h v a l u j e      
návrh na čerpání Fondu pro financování rozvoje školských příspěvkových organizací na akce:  
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Zařízení Akce Náklady (odhad) Termín realizace 

ZŠ Švermova  rekonstrukce šaten 2.600.000,- 7 – 8/2009 

ZŠ Ještědská  výměna oken 2.100.000,- 7 – 8/2009 

ZŠ Švermova  oprava opěrné zdi 2.700.000,- 7 – 8/2009 

ZŠ Švermova  rekonstrukce prosklené 
stěny tělocvičny 

2.000.000,- 7 – 8/2009 

ZŠ Aloisina výšina  zateplení – projektová 
dokumentace (PD) 

850.000,- 2009 

ZŠ Sokolovská zateplení – PD 345.000,- 2009 

MŠ Delfínek, Nezvalova zateplení - PD 195.000,- 2009 

MŠ Kytička, Burianova  zateplení - PD 291.000,- 2009 

MŠ Klíček, Žitná  zateplení - PD 160.000,- 2009 
 
 
a   u k l á d á 
 
Ing. Ondřeji Červinkovi, náměstkovi primátora 
 
zahájit přípravné práce na výše uvedené akce, včetně jejich realizace. 
 
                              T: ihned 
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Důvodová zpráva 

Zastupitelstvo města Liberec usnesením č. 26/09 ze dne 5. 3. 2009 schválilo Statut a Základní 
pravidla pro využití Fondu pro financování rozvoje školských příspěvkových organizací. Pou-
žití finančních prostředků je přísně účelově určeno především na realizaci velkých oprav škol-
ských příspěvkových organizací zřizovaných Statutárním městem Liberec. 

Finančním zdrojem fondu jsou odvody z odpisů školských příspěvkových organizací. Pro rok 
2009 byl v rámci 2. rozpočtového opatření schválen zastupitelstvem města příděl do Fondu 
pro financování rozvoje školských příspěvkových organizací ve výši 24.788.022,- Kč.  

 V souladu s článkem II., odst. 1) výše uvedených pravidel předkládá odbor školství, kultury a 
sportu zastupitelstvu města k odsouhlasení návrh na jeho čerpání takto: 

 

Bod Zařízení Akce Náklady       
(odhad) 

Termín         
realizace 

1. ZŠ Švermova  rekonstrukce šaten 2.600.000,- 7 – 8/2009 

2. ZŠ Ještědská  výměna oken 2.100.000,- 7 – 8/2009 

3. ZŠ Švermova  oprava opěrné zdi 2.700.000,- 7 – 8/2009 

4. ZŠ Švermova  rekonstrukce pro-
sklené stěny tělo-
cvičny 

2.000.000,- 7 – 8/2009 

5. ZŠ Aloisina výšina  zateplení – projek-
tová dokumentace 
(PD) 

850.000,- 2009 

6. ZŠ Sokolovská zateplení – PD 345.000,- 2009 

7. MŠ Delfínek, Nezvalova zateplení - PD 195.000,- 2009 

8. MŠ Kytička, Burianova  zateplení - PD 291.000,- 2009 

9. MŠ Klíček, Žitná  zateplení - PD 160.000,- 2009 

 

ad 1. V souvislosti se schváleným záměrem dlouhodobého pronájmu části objektu základní               
školy je nezbytné vybudovat stávající nevyhovující šatny v nových prostorách.  

ad 2.  Druhá etapa postupné výměny oken základní školy v havarijním stavu.  

ad 3.  Odstranění havarijního stavu opěrné zdi v ulici Vojanova.  

ad 4. Pokračování rekonstrukce objektu tělocvičny základní školy, konkrétně prosklených 
stěn v havarijním stavu.   

ad 5. – 9. V souvislosti s podáním nové žádosti na přidělení dotací ze Státního fondu životní-
ho prostředí na realizaci úspor energií v objektech MŠ a ZŠ je nezbytné zahájit příprav-
né projektové práce. 

 
 

 

Celkové náklady v r. 2009 : 11.241.000,- Kč 
 


