
S T A T U T Á R N Í   M Ě S T O 

L I B E R E C  

 

7.  zasedání zastupitelstva města dne: 8. 9. 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 30. 8. 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 
3.397.776,- Kč na akce: 
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č. Zařízení Akce Náklady 

(odhad) Kč 

Termín   
realizace 

1. MŠ Delfínek Elektrický sporák pro školní kuchyň 73.200,- 9/2011 

2. ZŠ Kaplického Konvektomat pro školní kuchyň   114.576,- 9/2011 

3. ZŠ U Soudu Pečící pánev pro školní  kuchyň 110.000,- 9/2011 

4. ZŠ Barvířská Realizace úspor energie – přípr.práce (PD) 670.000,- 9/2011 

5. MŠ Beruška Realizace úspor energie – přípr.práce (PD) 340.000,- 9/2011 

6. MŠ Srdíčko Realizace úspor energie – přípr.práce (PD) 340.000,- 9/2011 

7. ZŠ Aloisina výšina Instalace termoventilů 800.000,- 9/2011 

8. ZŠ Na Výběžku Oprava střechy 300.000,- 9 – 10/2011 

9. ZŠ Ještědská Výměna oken 300.000,- 9 – 10/2011 

10. MŠ Ostašovská Stavební úpravy – navýšení kapacity 350.000,- 9/2011 

CELKEM 3.397.776,-  
 
a  u k l á d á 
 
Kamilu Janu Svobodovi, náměstkovi primátorky, 
 
zajistit přípravu a realizaci výše uvedených akcí. 
 
 
  
 

                        Termín: ihned 
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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 a převodu zůstatku       
r. 2010) 31.257.674,- 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 3.397.776,-  Kč na ak-
ce: 

č. Zařízení Akce Náklady 

(odhad) Kč 

Termín   
realizace 

1. MŠ Delfínek Elektrický sporák pro školní kuchyň 73.200,- 9/2011 

2. ZŠ Kaplického Konvektomat pro školní kuchyň   114.576,- 9/2011 

3. ZŠ U Soudu Pečící pánev pro školní  kuchyň 110.000,- 9/2011 

4. ZŠ Barvířská Realizace úspor energie – přípr.práce (PD) 670.000,- 9/2011 

5. MŠ Beruška Realizace úspor energie – přípr.práce (PD) 340.000,- 9/2011 

6. MŠ Srdíčko Realizace úspor energie – přípr.práce (PD) 340.000,- 9/2011 

7. ZŠ Aloisina výšina Instalace termoventilů 800.000,- 9/2011 

8. ZŠ Na Výběžku Oprava střechy 300.000,- 9 – 10/2011 

9. ZŠ Ještědská Výměna oken 300.000,- 9 – 10/2011 

10. MŠ Ostašovská Stavební úpravy – navýšení kapacity 350.000,- 9/2011 

CELKEM 3.397.776,-  
 
Ad 1) Jedná se o výměnu zastaralého (30 let) vybavení školní kuchyně, jehož náklady na 

opravu jsou neefektivní a dle revizní zprávy další používání neodpovídá bezpečnost-
ním předpisům. 

 
Ad 2)  Modernizace zastaralého vybavení školní kuchyně za účelem zkvalitnění přípravy jídel 

a úspory energie. 
 
AD 3)  Stávající zařízení je dle informace ředitelky školy za hranicí životnosti (rok pořízení 

1989) a zcela nevyhovující hygienickým předpisům (odlupující se povrch pánve). 
 
Ad 4) – Ad 6)  

Přípravné práce pro další etapu předložení žádostí o dotace na zateplení objektů mateř-
ských a základních škol v rámci projektu “Operační program Životní prostředí“, finan-
covaného z prostředků EU a Státního fondu životního prostředí ČR. 
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Ad 7)  V současné době probíhá zateplení objektu základní školy, vč. výměny oken. Náklady 
s tímto spojené jsou hrazeny jednak z rozpočtu města (spolufinancování) a dále pak 
v rámci „Operačního programu Životní prostředí“. Jednou z podmínek pro přidělení 
dotace je osazení radiátorů termoventily. 

 
Ad 8)  V r. 2009 proběhla částečná rekonstrukce střechy. Původní krytinou, která nebyla v r. 

2009 vyměněna zatéká do prostor kanceláře ředitele školy, do PC učebny a kuchyňky. 
Současný stav krytiny je dožilý a nelze zatékání zabránit dílčími opravami. 

 
Ad 9)  Současnými dřevěnými výklopnými okny zatéká do nově vybudované PC učebny, 

která byla financována ze zdrojů EU. Pro zabránění další škod a po nákladné obnově 
učebny je nezbytná výměna stávajících oken. Z důvodu jejich špatného stavu je dále 
potřebná výměna také v přilehlých dvou třídách a toaletách.  

 
Ad 10) Stavební úpravy se řeší na základě požadavku na dodržení hygienických předpisů,  

zároveň dojde k navýšení kapacity MŠ o 3 místa.  
 
 
 
 
Přílohy: 1. Žádost ředitelky MŠ Delfínek (vč. cenových nabídek) 
              2. Žádost ředitele ZŠ Kaplického (vč. cenových nabídek) 
              3. Žádost ředitelky ZŠ U Soudu (vč. cenových nabídek) 

 

 

 

 

 

 
































