
S T A T U T Á R N Í   M Ě S T O 

L I B E R E C  

 

8.  zasedání zastupitelstva města dne: 29. 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 
1.411.000,- Kč na akce: 
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č. Zařízení Akce Náklady 
(odhad) Kč 

Termín   
realizace 

1. ZŠ Vrchlického Výměna oběh.čerpadla a ventilu – havárie 
(nutné k zajištění funkčnosti topného systému) 

50.000,- 10-11/11 

2. ZŠ Vrchlického Oprava el.rozvodny – kuchyň ZŠ – havárie   55.000,- 10-11/11 

3. MŠ Kytička Kryty radiátorů 95.000,- 10-11/11 

4. ZŠ Oblačná Oprava sdruženého rozdělovače – havárie 108.000,- 10-11/11 

5. MŠ „U Bertíka“ – 
odl.prac. Údolní 

Úprava soc.zařízení – navýšení kapacity MŠ 75.000,- 10-11/11 

6. MŠ Delfínek Vybavení nových prostor po rekonstrukci 
hospodářského pavilonu – navýšení kapacity 

300.000,- 10-11/11 

7. MŠ Klášterní – odl. 
pracoviště Husova 

Vybavení nových prostor po rekonstrukci MŠ 
– navýšení kapacity 

200.000,- 10-11/11 

8. MŠ Ostašovská Dovybavení MŠ po úpravách – navýšení ka-
pacity MŠ 

60.000,- 10-11/11 

9. ZŠ Aloisina výšina žaluzie 173.000,- 10-11/11 

10. MŠ Delfínek žaluzie 60.000,- 10-11/11 

11. MŠ Delfínek PD pro regulaci otopného systému 35.000,- 10-11/11 

12. MŠ Jablůňka Stavební úpravy – navýšení kapacity 1.200.000,- 11–12/11 

CELKEM 1.411.000,-  
 
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 k odsouhlasení návrh na jeho čerpání ve výši 1.411.000,- Kč na 
akce: 
 

č. Zařízení Akce Náklady 
(odhad) Kč 

Termín   
realizace 

1. ZŠ Vrchlického Výměna oběh.čerpadla a ventilu – havárie 
(nutné k zajištění funkčnosti topného systému) 

50.000,- 10-11/11 

2. ZŠ Vrchlického Oprava el.rozvodny – kuchyň ZŠ – havárie   55.000,- 10-11/11 

3. MŠ Kytička Kryty radiátorů 95.000,- 10-11/11 

4. ZŠ Oblačná Oprava sdruženého rozdělovače – havárie 108.000,- 10-11/11 

5. MŠ „U Bertíka“ – 
odl.prac. Údolní 

Úprava soc.zařízení – navýšení kapacity MŠ 75.000,- 10-11/11 

6. MŠ Delfínek Vybavení nových prostor po rekonstrukci 
hospodářského pavilonu – navýšení kapacity 

300.000,- 10-11/11 

7. MŠ Klášterní – odl. 
pracoviště Husova 

Vybavení nových prostor po rekonstrukci MŠ 
– navýšení kapacity 

200.000,- 10-11/11 

8. MŠ Ostašovská Dovybavení MŠ po úpravách – navýšení ka-
pacity MŠ 

60.000,- 10-11/11 

9. ZŠ Aloisina výšina žaluzie 173.000,- 10-11/11 

10. MŠ Delfínek žaluzie 60.000,- 10 –11/11 

11. MŠ Delfínek PD pro regulaci otopného systému 35.000,- 10-11/11 

12. MŠ Jablůňka Stavební úpravy – navýšení kapacity 1.200.000,- 11–12/11 

CELKEM 1.411.000,-  
 
 
Ad 1) Jedná se o výměnu oběhového čerpadla a trojcestného ventilu – nutné k zajištění pro-

vozu topného systému. 
Ad 2)  Oprava elektr. rozvodů u kuchyně ZŠ – havárie (II. etapa). 
Ad 3) Výměna krytů radiátorů. V rámci realizace zateplení objektu MŠ, resp. výměny oken 

byly staré, nevyhovující kryty odstraněny (nevhodný typ, bránící vytápění prostor). 
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Ad 4) Odstranění havarijního stavu sdruženého rozdělovače – nutné pro zajištění vytápění 
budovy školy.  

Ad 5)  Úprava sociálního zařízení z důvodu navýšení kapacity mateřské školy o pět míst od  
1. 1. 2012. 

Ad 6) Nákup vybavení (nábytek, dět.povlečení, nádobí apod.) z důvodu přestavby hospodář-
ského pavilonu pro potřeby navýšení kapacity MŠ o 20 míst. 

Ad 7)  Rekonstrukcí stávajících prostor MŠ dojde k navýšení kapacity o 10 míst. Pro nově 
přijaté děti bude nutné pořídit vybavení (viz bod 6.). 

Ad 8)  Stavebními úpravami vnitřních dispozic došlo rovněž k navýšení kapacity o 3 místa od 
1. 10. 2011. Z důvodu těchto úprav je nezbytné zajistit úložný prostor pro lehátka dětí, 
úpravy šatních boxů a dalšího drobného vybavení. 

Ad 9)  Doplnění žaluzií na jižní straně učeben a kabinetů. V rámci zateplení byla stará okna 
včetně žaluzií zlikvidována a nová byla instalována bez žaluzií. 

Ad 10) Žaluzie do heren dětí - v souladu s požadavkem KHS v Liberci. 
Ad 11) Jedná se o zhotovení projektové dokumentace na regulaci otopného systému v rámci 

zateplení MŠ. 
Ad 12) Z důvodu navýšení plánované kapacity celkem o 17 míst od 1. 1. 2012, je nutná re-

konstrukce čtyř sociálních zařízení MŠ. Rekonstrukce obnáší jejich dispoziční změnu, 
úpravu stávající svislé kanalizace a doplnění zařizovacích předmětů. 

 

 


