
S T A T U T Á R N Í   M Ě S T O 

L I B E R E C  

 

6.  zasedání zastupitelstva města dne: 24. 6. 2010 

Bod pořadu jednání:       

Změna usnesení ZM č. 61/10 a č. 94/10 - návrh na změny čerpání Fondu pro 
financování rozvoje školských příspěvkových organizací  

 

 

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 15. 6. 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      
a) změnu – snížení čerpání schválených akcí Fondu pro financování rozvoje školských pří-

spěvkových organizací o 850.000,- Kč takto: 
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č. Příspěvková 
organizace 

Akce – původní návrh Náklady     
(odhad) Kč 

1. ZŠ Jabloňová instalace termoventilů 

usnesení ZM č. 61/10 

- 400.000,- 

2. ZŠ Dobiášova rekonstrukce sociálního zařízení 
usnesení ZM č. 94/10 

- 450.000,- 

CELKEM - 850.000,- 
 
 
b) rozdělení finančních prostředků ve výši 4.100.000,- Kč pro již schválenou akci „MŠ 

Gagarinova“ do jednotlivých položek rozpočtu : 
 
     - projektová dokumentace               1.557.682,- Kč 
     - inženýrská činnost, výběrové řízení na dodavatele stavby,  
       plán BOZP                                                                                 714.000,- Kč 
     - realizace (stavba), vlastní prostředky                                     1.828.318,- Kč  
                   
a  u k l á d á 
 
Ing. Ondřeji Červinkovi, náměstkovi primátora, 
 
realizovat výše uvedené změny.  
 

                           Termín : 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 zastupitelstvem města schválen příděl do Fondu pro financování rozvoje školských 
příspěvkových organizací ve výši 24.949.833,- Kč. Zůstatek roku 2009 činil 7.426.829,- Kč. 
Celková částka fondu na rok 2010 je 32.376.662,- Kč.  

V souvislosti se snahou o zajištění dalších volných míst v mateřských školách zřizovaných 
Statutárním městem Liberec vytipovalo oddělení technické správy školských, kulturních a  
sportovních objektů další mateřské školy vhodné k provedení drobných úprav, na základě 
kterých dojde k navýšení jejich kapacity . 

V souladu s článkem II., odst. 1) výše uvedených pravidel předkládá odbor školství, kultury a 
sportu zastupitelstvu města k odsouhlasení návrh na změny čerpání : 
 
a) změnu - snížení čerpání již schválených akcí Fondu pro financování rozvoje školských pří-

spěvkových organizací takto: 
 

č. Příspěvková 
organizace 

Akce – původní návrh Náklady     
(odhad) Kč 

1. ZŠ Jabloňová instalace termoventilů 

usnesení ZM č. 61/10 

- 400.000,- 

2. ZŠ Dobiášova rekonstrukce sociálního zařízení 
usnesení ZM č. 94/10 

- 450.000,- 

CELKEM - 850.000,- 
 
 
b) rozdělení finančních prostředků ve výši 4.100.000,- Kč pro již schválenou akci „MŠ 

Gagarinova“ do jednotlivých položek rozpočtu : 
 
     - projektová dokumentace                 1.557.682,- Kč 
     - inženýrská činnost, výběrové řízení na dodavatele stavby, 
       plán BOZP                                                                                   714.000,- Kč 
     - realizace (stavba), vlastní prostředky                                       1.828.318,- Kč   

 

Ad 1)  Původní akce (instalace termoventilů) bude hrazena z rozpočtu odd. SKTS a realizova-
ná v roce 2011, uvedené finanční prostředky budou použity k zajištění navýšení kapa-
city MŠ Klubíčko. 

 
Ad 2) Původní akce (rekonstrukce sociálních zařízení) bude realizována částečně, pouze do 

výše 450.000,-. Zbývající finanční prostředky budou rovněž využity na náklady spoje-
né s navýšením kapacity MŠ Klubíčko. 

 
 
 


