
S T A T U T Á R N Í   M Ě S T O 

L I B E R E C  

 

1.  zasedání zastupitelstva města dne: 27. 1. 2011 

Bod pořadu jednání:       

Návrh na čerpání Fondu pro financování rozvoje školských příspěvkových organizací   

 

Zpracoval: Jan Zajíc, Eva Troszoková 

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

telefon: 48 524 3372 

Schválil: vedoucí oddělení Jan Zajíc, pověřený zastupováním funkce vedoucího oddělení 
technické správy školských, kulturních a sportovních objektů 

 vedoucí odboru Mgr. Pavel Kalous 

Projednáno: v RM 18. 1. 2011 

s Bc. Jiřím Šolcem, náměstkem primátora 

Poznámka:       

Předkládá: 
Mgr. Jan Korytář, v. r. 
primátor města 

 
Bc. Jiří Šolc, 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 ve výši 
6.660.360,- Kč: 
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č. Příspěvková organizace Akce Náklady 
(odhad) Kč 

Poznámka 

1.  MŠ Kamarád instalace termoventilů 100.000,- realizace 2/2011 

úhrada nákladů 4/2011 

2. ZŠ Lesní instalace termoventilů 240.000, realizace 2/2011, 

úhrada nákladů 4/2011 

3. ZŠ Vrchlického instalace termoventilů 400.000, realizace 2/2011, 

úhrada nákladů 4/2011 

4. ZŠ Jabloňová instalace termoventilů 270.000,- realizace 2/2011 

úhrada nákladů 4/2011 

5. MŠ Klíček instalace termoventilů 130.000,- realizace 2/2011, 

úhrada nákladů 4/2011 

6. MŠ Gagarinova přestavba objektu na MŠ 
– vlastní prostředky 

5.050.000,- kolaudace 1/2011 

úhrada nákladů 4/2011 

7. MŠ Čtyřlístek elektrický sporák 75.360,- úhrada nákladů 4/2011 

8. MŠ Delfínek navýšení kapacity-
projektová dokumentace 

200.000,- realizace 2/2011 

úhrada nákladů 4/2011 

9.  ZŠ Barvířská oprava rozvodů pro 
vytápění šaten 

195.000,- realizace 2/2011 

úhrada nákladů 4/2011 

CELKEM 6.660.360,-  
 
 
a  u k l á d á 
 
Bc. Jiřímu Šolcovi, náměstkovi primátora, 
 
zajistit přípravu a  realizaci výše uvedených akcí.  
 

                           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, které 
pro rok 2011 činí (dle předložených odpisových plánů těchto zařízení) 28.103.703,- 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. Příspěvková organizace Akce Náklady 
(odhad) Kč 

Poznámka 

1.  MŠ Kamarád instalace termoventilů 100.000,- realizace 2/2011 

úhrada nákladů 4/2011 

2. ZŠ Lesní instalace termoventilů 240.000, realizace 2/2011, 

úhrada nákladů 4/2011 

3. ZŠ Vrchlického instalace termoventilů 400.000, realizace 2/2011, 

úhrada nákladů 4/2011 

4. ZŠ Jabloňová instalace termoventilů 270.000,- realizace 2/2011 

úhrada nákladů 4/2011 

5. MŠ Klíček instalace termoventilů 130.000,- realizace 2/2011, 

úhrada nákladů 4/2011 

6. MŠ Gagarinova přestavba objektu na MŠ 
– vlastní prostředky 

5.050.000,- kolaudace 1/2011 

úhrada nákladů 4/2011 

7. MŠ Čtyřlístek elektrický sporák 75.360,- úhrada nákladů 4/2011 

8. MŠ Delfínek navýšení kapacity-
projektová dokumentace 

200.000,- realizace 2/2011 

úhrada nákladů 4/2011 

9.  ZŠ Barvířská oprava rozvodů pro 
vytápění šaten 

195.000,- realizace 2/2011 

úhrada nákladů 4/2011 

CELKEM 6.660.360,-  
 

Ad 1 - 4) Ve výše uvedených objektech školských zařízení došlo během měsíců červenec – 
září roku 2010 k jejich zateplení, vč. výměny oken. Náklady s tímto spojené jsou hra-
zeny jednak z rozpočtu města (spolufinancování) a dále pak v rámci Operačního pro-
gramu „Životní prostředí“. Jednou z podmínek pro přidělení dotace je osazení radiáto-
rů termoventily. 

Ad 5) V roce 2011 dojde k další etapě realizace zateplení školských objektů. Konkrétně se 
jedná o MŠ Klíček, MŠ Delfínek, MŠ Kytička a ZŠ Aloisina výšina. Kromě  Mateřské 
školy Klíček byla instalace termoventilů již provedena.                                     
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Ad 6) Jedná se o zbývající část vlastních finančních prostředků vynaložených na přestavbu  
odkoupeného objektu bývalé ubytovny v Gagarinově ul. na mateřskou školu. Na tuto 
akci byla poskytnuta dotace z Ministerstva financí ČR ve výši 18 mil. Kč.  

Ad 7) Dle žádosti ředitelky uvedené mateřské školy (vč. vyjádření revizního technika) je 
nutná výměna starého a nefunkčního sporáku (rok pořízení 1979), který nevyhovuje 
platným normám. Součástí žádosti jsou dvě cenové nabídky, které jsou k nahlédnutí na 
odboru školství, kultury a sportu. 

Ad 8) Zpracování projektové dokumentace pro úpravu stávajícího hospodářského pavilonu 
MŠ Delfínek. Cílem stavebních úprav je navýšení kapacity mateřské školy o 20  míst.  

Ad 9) Z důvodu havarijního stavu rozvodu vody nelze v současné době vytápět šatny základní 
školy. Je nezbytné ihned sjednat nápravu. 

 


