
S T A T U T Á R N Í   M Ě S T O 

L I B E R E C  

 

11.  zasedání zastupitelstva města dne: 15. 12. 2011 

Bod pořadu jednání:       

Změna usnesení ZM č. 185/2011 ze dne 8. 9. 2011 - návrh na změnu (navýšení) čerpání 
Fondu pro financování rozvoje školských příspěvkových organizací 

 

 

Zpracoval: Petra Tomínová, Eva Troszoková 

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

telefon: 48 524 372 

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 6. 12. 2011 

Poznámka:       

Předkládá: 
 

Bc. 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     
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změnu usnesení ZM č. 185/2011 ze dne 8. 9. 2011 - návrh na změnu (navýšení) čerpání Fon-
du pro financování rozvoje školských příspěvkových organizací o 775.000,- Kč na akci „ZŠ 
Aloisina výšina – instalace termoventilů“  
 
a  u k l á d á 
 
Kamilu Janu Svobodovi, náměstkovi primátorky, 
 
zajistit realizaci výše uvedené akce. 

          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. 
 
Usnesením zastupitelstva města č. 185/2011 ze dne 8. 9. 2011 bylo schváleno čerpání Fondu 
pro financování rozvoje školských příspěvkových organizací na níže uvedené akce: 
 

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 – 10/11 

9. ZŠ Ještědská Výměna oken 300.000,- 9 – 10/11 

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

CELKEM 3.397.776,-  
 
 
V souladu s článkem II., odst. 1) výše uvedených pravidel předkládá odbor školství, kultury a 
sportu zastupitelstvu města ke schválení návrh na změnu – navýšení čerpání finančních pro-
středků fondu u položky č. 7 takto: 
  

7. ZŠ Aloisina výšina Instalace termoventilů, úprava otopného systé-
mu v souladu s energetickým auditem 

1.575.000,- 1/2012 

 
Odůvodnění: 
 
Instalace termoventilů a hlavic na tomto objektu je jednou z podmínek žádosti o poskytnutí 
dotace v rámci projektu „ZŠ Aloisina výšina – realizace úspor energie“. Z tohoto titulu je nut-
né provést nejen požadovanou instalaci TRV, ale i následnou úpravu celého otopného systé-
mu. Navrhovaná úprava bude provedena v souladu se závazným energetickým auditem tak, 
aby bylo dosaženo požadované energetické úspory, ke které se SML smluvně zavázalo. 
 
 

 


