
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: 30. 6. 2011 

Bod pořadu jednání:       

Návrh na čerpání Fondu pro financování rozvoje školských příspěvkových organizací  

 

Zpracoval: Eva Troszoková 

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

telefon: 48 524 3372 

Schválil: vedoucí oddělení Petra Tomínová, pověřená zastupováním funkce vedoucího 
oddělení technické správy školských, kulturních a sportovních 
objektů 

 vedoucí odboru Mgr. Pavel Kalous 

Projednáno: v RM 21. 6. 2011 

Poznámka:       

Předkládá: 
 

Martina Rosenbergová v.r. 

primátorka Statutárního města Liberec 
Kamil Jan Svoboda v.r., náměstek primátorky   

   

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 
4.531.000,- Kč na akce: 
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č. Zařízení Akce Náklady 
(odhad) Kč 

Termín   
realizace 

1. MŠ Gagarinova dovybavení kuchyně, sadové úpr.   870.000,- 7 – 9/11 

2. MŠ Delfínek navýšení kapacity-stav.úpravy  2.516.000,- 7 – 9/11 

3. ZŠ Křížanská zabezp. zařízení-objekt Žákovská 45.000,- 7 – 8/11 

4. MŠ Husova navýšení kapacity-stav.úpravy 500.000,- 7 – 9/11 

5. ZŠ Jabloňová rekonstrukce sociálního zařízení 600.000,- 7 – 9/11 

CELKEM 4.531.000,-  
 
 
a  u k l á d á 
 
Kamilu Janu Svobodovi, náměstkovi primátorky, 
 
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 zastupitelstvu města ke schválení návrh na jeho čerpání ve výši 4.531.000,- Kč na ak-
ce: 
 

č. Zařízení Akce Náklady 
(odhad) Kč 

Termín   
realizace 

1. MŠ Gagarinova dovybavení kuchyně, sadové úpr.   870.000,- 7 – 9/11 

2. MŠ Delfínek navýšení kapacity-stav.úpravy  2.516.000,- 7 – 9/11 

3. ZŠ Křížanská zabezp. zařízení-objekt Žákovská 45.000,- 7 – 8/11 

4. MŠ Husova navýšení kapacity-stav.úpravy 500.000,- 7 – 9/11 

5. ZŠ Jabloňová rekonstrukce sociálního zařízení 600.000,- 7 – 9/11 

CELKEM 4.531.000,-  
 
Ad 1) 15. února 2011 byla nově otevřena výše uvedená mateřská škola, kde je v současné 

době stravování dětí zajištěno formou dovozu hotových jídel od soukromého dodava-
tele. Vzhledem k tomu, že se nyní podařilo zajistit dostatečný energetický příkon, jsou 
uvedené náklady určeny na stavební úpravy stávající výdejny jídel tak, aby mohla být 
provozována jako samostatná kuchyně bez nutnosti dovozu hotových jídel.  
Dále je nezbytná realizace sadových úprav zahrady MŠ pro zlepšení prostředí dětí 
(stromy, keře…). Tyto práce nebyly zahrnuty do projektu přestavby, v současné době 
je terén okolo MŠ pouze uhrabán a zatravněn. 

Ad 2) Stavební úpravy hospodářského pavilonu za účelem navýšení kapacity mateřské školy 
o 20 míst. Projektová dokumentace (Storing) k dispozici na odd. SKTS. 

Ad 3) ZŠ Křížanská na své náklady zrekonstruovala a vybavila půdní prostor v objektu školy 
v ul. Žákovská pro potřeby žáků. Mimo jiného zde vybudovala také počítačovou 
učebnu. Vzhledem k tomu, že v objektu dosud není instalováno zabezpečovací zaříze-
ní, zaslala ředitelka školy, Mgr. Eva Slováková, zřizovateli žádost na jeho pořízení. 

Ad 4) Stavební úpravy prostor MŠ spojené s přesunem oční ordinace za účelem  navýšení 
kapacity o 10 míst. Studie (RIP) k dispozici na odd. SKTS. 

Ad 5) Další etapa rekonstrukce dožilých sociálních zařízení. Fotodokumentace k dispozici na 
odd. SKTS. 

 
 
 


