
S T A T U T Á R N Í   M Ě S T O 

L I B E R E C  

 

3.  zasedání zastupitelstva města dne: 25. 3. 2010 

Bod pořadu jednání:       

Návrh na čerpání Fondu pro financování rozvoje školských příspěvkových organizací  

 

Zpracoval: Eva Troszoková, 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 16. 3. 2010 

s Ing. Ondřejem Červinkou, náměstkem primátora 

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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č. Zařízení Akce Náklady 
(odhad) Kč 

Termín   
realizace 

1. ZŠ Lesní výměna vzduchotechniky  3 000 000 7 – 8/10 

2.  ZŠ Kaplického výměna oken – II.etapa 1 400 000 7 – 8/10 

3. ZŠ Křížanská výměna oken – II.etapa 680 000 7 – 8/10 

4. ZŠ Česká oprava sloupu u vstupu  700 000 7 – 8/10 

5. ZŠ Sokolovská oprava střechy - pavilon TV 2 700 000 7 – 8/10 

6. ZŠ Barvířská žaluzie na MŠ, fasáda, PD, TDI 5 391 000 7 – 8/10 

7. ZŠ Jabloňová instalace termoventilů   400 000 5/10 

8. ZŠ Švermova oprava střechy 760 000 6 – 7/10 

9. ZŠ Husova výměna stoupaček – II.etapa 1 300 000 7 – 8/10 

10. ZŠ U Školy výměna oken 1 300 000 7 – 8/10 

11. MŠ Kytička rekonstrukce vzduchotechniky 1 000 000 7 – 8/10 

12. MŠ Sedmikráska šatny – odstranění vlhkosti 400 000 7 – 8/10 

13. MŠ Motýlek úprava topného systému 600 000 7 – 8/10 

14. EPC projekty studie, přípr.zadávací dokument. 300 000 6 – 8/10 

15. Navýšení kapacity MŠ koncesní řízení 500 000 5 – 6/10 

CELKEM 20 431 000  
 
a   u k l á d á 
 
Ing. Ondřeji Červinkovi, náměstkovi primátora,  
 
zahájit přípravné práce na výše uvedené akce, včetně jejich realizace. 
 
                             T : neprodleně
    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



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 finančních 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 2010 byl v rámci 1. rozpočtového opatření schválen zastupitelstvem města 
příděl do Fondu pro financování rozvoje školských příspěvkových organizací ve výši 
24.949.833,- Kč. Zůstatek roku 2009 činí 7.426.829,- Kč. Celková částka fondu na rok 
2010 je 32.376.662,- Kč. 

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

 

č. Zařízení Akce Náklady 
(odhad) Kč 

Termín   
realizace 

1. ZŠ Lesní výměna vzduchotechniky  3 000 000 7 – 8/10 

2.  ZŠ Kaplického výměna oken – II.etapa 1 400 000 7 – 8/10 

3. ZŠ Křížanská výměna oken – II.etapa 680 000 7 – 8/10 

4. ZŠ Česká oprava sloupu u vstupu  700 000 7 – 8/10 

5. ZŠ Sokolovská oprava střechy - pavilon TV 2 700 000 7 – 8/10 

6. ZŠ Barvířská žaluzie na MŠ, fasáda, PD, TDI 5 391 000 7 – 8/10 

7. ZŠ Jabloňová instalace termoventilů   400 000 5/10 

8. ZŠ Švermova oprava střechy 760 000 6 – 7/10 

9. ZŠ Husova výměna stoupaček – II.etapa 1 300 000 7 – 8/10 

10. ZŠ U Školy výměna oken 1 300 000 7 – 8/10 

11. MŠ Kytička rekonstrukce vzduchotechniky 1 000 000 7 – 8/10 

12. MŠ Sedmikráska šatny – odstranění vlhkosti 400 000 7 – 8/10 

13. MŠ Motýlek úprava topného systému 600 000 7 – 8/10 

14. EPC projekty studie, přípr.zadávací dokument. 300 000 6 – 8/10 

15. Navýšení kapacity MŠ koncesní řízení 500 000 5 – 6/10 

CELKEM 20 431 000  

 

Ad 1) Nevyhovující stav vzduchotechniky v kuchyni a tělocvičně základní školy, na který 
opakovanými zápisy upozorňovala Krajská hygienická stanice. 

Ad 2)  Jedná se o druhou a zároveň konečnou etapu postupné výměny oken v havarijním 
stavu, první etapa byla provedena v roce 2008. 

Ad 3) Zde se jedná o druhou a zároveň konečnou etapu postupné výměny oken v havarijním 
stavu. 



Ad 4)  Dle statického posudku ing. Khola, který konstatuje  havarijní stav, hrozí zřícení 
sloupu a následné ohrožení bezpečnosti dětí - nutno řešit v co nejbližší době. 

Ad 5) Odstranění havarijního stavu střešní konstrukce včetně nosné části dle statistického 
posudku ing. Khola. Havárie bude řešena na dvě etapy, první etapa v roce 2010 (jedna 
tělocvična a krček), druhá etapa roce 2011(druhá tělocvična). 

Ad 6)  Jedná se o zateplení pavilonu, ve kterém je umístěna kuchyň a nově vybudovaná 
mateřská škola. Zateplením bude objekt energeticky méně náročný a tím dojde 
k úsporám.   

Ad7)  Požadavek Státního fondu životního prostředí ke splnění podmínek dotace a 
energetických úspor energií. 

Ad 8) Jedná se o dlouhodobě havarijní stav střechy. Problém byl řešen v minulých letech 
lokální opravou, ale po letošním zimním období je stav již havarijní a proto je nutné 
provést kompletní rekonstrukci  -  zateplení střešního pláště, provedení nové izolace 
proti vodě a výměna klempířských prvků. 

Ad 9) Pokračování v postupném odstraňování havarijního stavu rozvodů vody, v letošním 
roce proběhne poslední etapa. V současné době je odstavena dodávka vody do tříd a 
zázemí základní školy. 

Ad 10) Zahájení postupné výměny oken v havarijním stavu. Jedná se o severní stranu objektu, 
kde v současné době není možné tyto okna již otevírat. 

Ad 11) Nevyhovující stav vzduchotechniky v kuchyni mateřské školy, na který opakovanými  
zápisy upozorňovala Krajská hygienická stanice . 

Ad 12) Odstranění havarijního stavu – vzlínání vlhkosti v suterénních prostorách MŠ.  
V šatnách dětí se již tvoří plísně, a proto je nutné  odstranit vlhkost drenážní 
soustavou včetně sanačních omítek. 

Ad 13) Stávající systém neumožňuje regulaci vytápění v jednotlivých místnostech. Touto 
rekonstrukcí bude umožněna regulace systému a dojde také k úsporám na energiích. 
Akce je nezbytnou podmínkou k udržitelnosti realizovaného projektu zateplení. 

Ad 14)  Studie a příprava zadávací dokumentace.  

Ad 15) Příprava a realizace koncesního řízení – navýšení kapacity v mateřských školách –  
vybudování nového objektu mateřské školy na pozemku ZŠ Sokolovská, odloučené 
pracoviště náměstí Míru 212/2. 
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