
S T A T U T Á R N Í   M Ě S T O 

L I B E R E C  

 

4.  zasedání zastupitelstva města dne: 29. 4. 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) 

Termín   
realizace 

1. ZŠ Broumovská slaboproud. rozvody (IT) 500 000 7 – 8/10 

2.  ZŠ Vrchlického rekonstrukce sociálního zařízení 550 000 7 – 8/10 

3. ZŠ Dobiášova rekonstrukce sociálního zařízení 900 000 7 – 8/10 

4. MŠ „U Bertíka“ - odlou-
čené pracoviště Údolní 

odstranění vlhkosti v suterénu 

- 1. etapa 

300 000 7 – 8/10 

5. MŠ „Klíček“ navýšení kapacity MŠ-soc.zařízení 1 900 000 7 – 8/10 

6. MŠ Ostašovská sporák pro školní kuchyň 80 000 5/10 

7. MŠ Gagarinova přípravné práce 4 100 000 6 – 7/10 

CELKEM 8 330 000  
 
a   u k l á d á 
 
Ing. Ondřeji Červinkovi, náměstkovi primátora,  
 
zahájit přípravné práce na výše uvedené akce, včetně jejich realizace. 
 
                             T : neprodleně
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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 
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. Zůsta-
tek 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) 

Termín   
realizace 

1. ZŠ Broumovská slaboproud. rozvody (IT) 500 000 7 – 8/10 

2.  ZŠ Vrchlického rekonstrukce sociálního zařízení 550 000 7 – 8/10 

3. ZŠ Dobiášova rekonstrukce sociálního zařízení 900 000 7 – 8/10 

4. MŠ „U Bertíka“ - odlou-
čené pracoviště Údolní 

odstranění vlhkosti v suterénu 

- 1. etapa 

300 000 7 – 8/10 

5. MŠ „Klíček“ navýšení kapacity MŠ-soc.zařízení 1 900 000 7 – 8/10 

6. MŠ Ostašovská sporák pro školní kuchyň 80 000 5/10 

7. MŠ Gagarinova přípravné práce 4 100 000 6 – 7/10 

CELKEM 8 330 000  

 

Ad 1)  V uplynulých létech došlo k postupné rekonstrukci pavilonů základní školy. V souvis-
losti s touto skutečností proběhne další etapa instalace slaboproudých IT rozvodů 
(včetně elektrického zabezpečovacího systému). 

Ad 2)  Jedná se o zahájení postupné rekonstrukce sociálních zařízení, které nevyhovují hygie-
nickým požadavkům a jsou ve zcela nevyhovujícím stavu.  

Ad 3)  Pokračování postupné rekonstrukce sociálních zařízení, které jsou ve zcela nevyhovu-
jícím stavu a neodpovídají hygienickým požadavkům. 

Ad 4) Odstranění havarijního stavu – vzlínání vlhkosti v suterénních prostorách mateřské ško-
ly.  Ve skladovacích prostorách kuchyně se již tvoří plísně, a proto je nutné  odstranit 
vlhkost. 

Ad 5) Jedná se o zahájení postupné rekonstrukce  a navýšení počtu sociálních zařízení, které 
nevyhovují hygienickým požadavkům a jsou ve zcela nevyhovujícím stavu. Rozšíře-
ním dojde k navýšení kapacity mateřské školy. 

Ad 6)  Výměna kotle, který nesplňuje požadavky ČSN a ohrožuje bezpečnost provozu kuchy-
ně.  

Ad 7) Zahájení přípravných prací – projektové práce a inženýrská činnost, souvisejících 
s rekonstrukcí objektu v ul. Gagarinova (nově vzniklé mateřské školy). 


