
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: 28. 4. 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 19. 4. 2011 

Poznámka:       

Předkládá: 
 

Martina Rosenbergová 

pověřena výkonem pravomocí primátora SML 

Bc. Jiří Šolc, náměstek primátora     

   

Návrh usnesení 

Zastupitelstvo města po projednání       

s c h v a l u j e     
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návrh na čerpání Fondu pro financování rozvoje školských příspěvkových organizací ve výši 
4.750.000,- Kč na akce: 
 
 

č. Zařízení Akce Náklady 
(odhad) Kč 

Termín   
realizace 

1. MŠ F. L. Věka rekonstrukce střešního pláště    600.000,- 7 – 8/11 

2. ZŠ Jabloňová  rekonstrukce topného systému  1.500.000,- 7 – 8/11 

3. MŠ Kamarád výměna kotle   550.000,- 5 – 6/11 

4. ZŠ Kaplického výměna oken – 2. etapa  650.000,- 7 – 8/11 

5. ZŠ Barvířská výměna oken – 2. etapa  500.000,- 7 – 8/11 

6. ZŠ ul. 5. května oprava terasy  750.000,- 7 – 8/11 

7. ZŠ Ještědská oprava bazénu     200.000,- 7 – 8/11 

CELKEM 4.750.000,-  
 
 
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. 
 
Návrh na čerpání Fondu pro financování rozvoje školských příspěvkových organizací vychází 
z požadavků ředitelů těchto zařízení, které jsou v souladu s Metodikou ke zřizovacím listinám 
předkládány na odbor školství, kultury a sportu do 31. července příslušného roku k projednání. 
 
V souladu s článkem II., odst. 1) výše uvedených pravidel předkládá odbor školství, kultury a 
sportu radě města k odsouhlasení návrh na jeho čerpání ve výši 4.750.000,- Kč na akce: 
 

č. Zařízení Akce Náklady 
(odhad) Kč 

Termín   
realizace 

1. MŠ F. L. Věka rekonstrukce střešního pláště   600.000,- 7 – 8/11 

2. ZŠ Jabloňová  rekonstrukce topného systému  1.500.000,- 7 – 8/11 

3. MŠ Kamarád výměna kotle   550.000,- 5 – 6/11 

4. ZŠ Kaplického výměna oken – 2. etapa  650.000,- 7 – 8/11 

5. ZŠ Barvířská výměna oken – 2. etapa  500.000,- 7 – 8/11 

6. ZŠ ul. 5. května oprava terasy  750.000,- 7 – 8/11 

7. ZŠ Ještědská oprava bazénu     200.000,- 7 – 8/11 

CELKEM 4.750.000,-  
 
Ad 1)  Střecha objektu staré budovy MŠ v ul. F.L.Věka je v havarijním stavu a při trvalejším 

dešti do budovy zatéká na několika místech. V předchozích letech byly provedeny 
nejnutnější opravy spojené s odstraněním zatékání do prostor MŠ. Z důvodu nerenta-
bilnosti těchto dalších drobných oprav a s přihlédnutím k rozhodnutí o dalším využití 
budovy je rekonstrukce střešního pláště vč. klempířských prvků nezbytná. 

 
Ad 2) Z důvodu havarijního stavu rozvodů topného systému byla v roce 2010 zpracovaná 

studie rekonstrukce (na vyžádání k dispozici na odd. SKTS). 
 
Ad 3)  Stávající plynová kotelna v MŠ nevyhovuje současným požadavkům na efektivitu vy-

tápění objektu. MŠ po zateplení nedosahuje stanovených parametrů úspor, zejména 
z důvodu provedené vestavby v hospodářském pavilonu (navýšení kapacity o 30 míst 
v roce 2010), se kterou se v energetickém auditu nepočítalo. V případě opětovného 
nedodržení limitů úspor stanovených SFŽP hrozí vrácení dotace na zateplení objektu. 
Instalací kondenzačních kotlů dosáhneme min. cca 10% úspory tepla.  
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Ad 4) Další etapa výměny oken v budově školy (kuchyň, tělocvična), které jsou v havarijním 

stavu. Okna jsou shnilá, nedoléhají a při manipulaci hrozí vypadnutí a úraz žáků, ne-
vyhovují bezpečnostním a hygienickým předpisům.  

 
Ad 5) Další etapa výměny oken v budově školy, které jsou v havarijním stavu. Okna jsou 

shnilá, nedoléhají a při manipulaci hrozí vypadnutí a úraz žáků, nevyhovují bezpeč-
nostním a hygienickým předpisům.  

 
Ad 6)  Stávající stav terasy způsobuje protékání vody do prostor nově zrekonstruovaných ša-

ten.  
 
Ad 7) Školní bazén je ve stavu vyžadujícím celkovou rekonstrukci. Vzhledem k finanční ná-

ročnosti akce bude v tomto roce provedena pouze nejnutnější oprava bazénu, aby bylo 
zabráněno nebezpečí úrazu žáků (oprava odlupujícího se obkladu, přespárování). 

 
 
 
 
Odbor školství, kultury a sportu doporučuje radě města odsouhlasit předložený návrh na čer-
pání Fondu pro financování rozvoje školských příspěvkových organizací. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


