
S T A T U T Á R N Í   M Ě S T O 

L I B E R E C  

 

9.  zasedání zastupitelstva města dne: 29. 10. 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 3421 

Schválil: vedoucí oddělení Viktor Pokorný 

 vedoucí odboru Mgr. Pavel Kalous 

Projednáno: v RM dne 20. 10. 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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1) nákup plynového kotle pro Základní školu, ul. 5.května 64/49, Liberec, příspěvkovou orga-
nizaci ve výši 480.000,- Kč včetně DPH 

2) nákup myčky pro školní kuchyň Základní školy, U Soudu 369/8, Liberec, příspěvkové or-
ganizace ve výši 75.000,- Kč 

 
 
a  u k l á d á 
 
Ing. Ondřeji Červinkovi, náměstkovi primátora, 
 
zajistit realizaci výše uvedených akcí. 
 

                             T : ihned 
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Důvodová zpráva 

 

Zastupitelstvo města usnesením č. 26/09 ze dne 5. 3. 2009 schválilo Statut a Základní pravidla 
pro využití Fondu pro financování rozvoje školských příspěvkových organizací. Použití fi-
nančních prostředků je přísně účelově určeno především na realizaci velkých oprav školských 
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 radě města ke schválení návrh na čerpání fondu na akce : 
 
1) nákup plynového kotle pro Základní školu, ul. 5.května 64/49, Liberec, příspěvkovou 

organizaci ve výši 480.000,- Kč včetně DPH. 
     Odbor školství, kultury a sportu obdržel žádost ředitelky výše uvedené základní školy o 

urychlené odstranění havarijního stavu stávajícího zařízení. Součástí žádosti je revizní 
zpráva odborné firmy, dokládající nefunkčnost kotle.  

 
2) nákup myčky pro školní kuchyň Základní školy, U Soudu 369/8, Liberec, příspěvkové 

organizace ve výši 75.000,- Kč.  
     Na základě žádosti ředitelky uvedeného školského zařízení se jedná o výměnu stávajícího 

zařízení, které je dle vyjádření odborné firmy zastaralé, vykazující častou poruchovost my-
cího procesu (pokles teploty), čímž dochází k nedodržení předepsaných hygienických no-
rem. Vzhledem k stáří mycího stroje je oprava nerentabilní.  

    

 

 

Přílohy : 1) Žádost ředitelky ZŠ ul. 5.května o odstranění havarijního stavu plynového kotle 

               2) Revizní zpráva (vč.fotodokumentace) 

               3) Žádost ředitelky ZŠ U Soudu na nákup mycího stroje 

               4) Revizní zpráva  
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