
S T A T U T Á R N Í   M Ě S T O 

L I B E R E C  

 

2.  zasedání zastupitelstva města dne: 23. 2. 2012 

Bod pořadu jednání:       

Změna usnesení č. 83/2011 ze dne 28. 4. 2011 - návrh na změnu (navýšení) čerpání  
Fondu pro financování rozvoje školských příspěvkových organizací a návrh na čerpání 
Fondu pro financování rozvoje školských příspěvkových organizací 

 

 

Zpracoval:  Petra Tomínová  

odbor, oddělení: odbor školství a kultury, oddělení technické správy školských a kul-
turních zařízení 

telefon: 48 524 3425 

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

 vedoucí odboru Mgr. Pavel Kalous, vedoucí odboru školství a kultury 

Projednáno: v RM dne 14. 2. 2012 

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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a) změnu usnesení ZM č. 83/2011 ze dne 28. 4. 2011 – návrh na změnu (navýšení) čerpání 
Fondu pro financování rozvoje školských příspěvkových organizací o 550.000,- Kč na akci 
„MŠ Kamarád – výměna otopného systému a kotlů“  

 
b) návrh na čerpání Fondu pro financování rozvoje školských příspěvkových organizací ve 

výši 500.000,- Kč na akci „ZŠ Kaplického – rekonstrukce sociálního zařízení, 1. etapa“ 
 
a  u k l á d á 
 
Kamilu Janu Svobodovi, náměstkovi primátorky, 
 
zajistit přípravu a realizaci akcí „MŠ Kamarád – výměna otopného systému a kotlů“ a „ZŠ 
Kaplického – rekonstrukce sociálního zařízení, 1. etapa“ 
 
 
           Termín: neprodleně 
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Důvodová zpráva 

 

Zastupitelstvo města schválilo usnesením č. 26/09 ze dne 5. 3. 2009 zřízení, statut a základní 
pravidla Fondu pro financování rozvoje školských příspěvkových organizací (dále jen fond).  
Čerpání finančních prostředků fondu je přísně účelově určeno především na realizaci velkých 
oprav objektů školských příspěvkových organizací, zřizovaných Statutárním městem Liberec. 

Základním zdrojem fondu je pro rok 2012 (usnesení ZM č. 265/2011 ze dne 15. 12. 2011) 
částka odpovídající 30 % z účetních odpisů nemovitého i movitého dlouhodobého hmotného 
majetku školských příspěvkových organizací, celkem 9.460.174,- Kč. 

Zůstatek nevyčerpaných finančních prostředků fondu za rok 2011 činí 12.832.982,- Kč. 

 

1. 
V souladu s článkem II., odst. 1) výše uvedených pravidel předkládá odbor školství a 
kultury zastupitelstvu města ke schválení návrh na změnu – navýšení čerpání finančních 
prostředků fondu u položky MŠ Kamarád – výměna otopného systému a kotlů ve výši 
1.100.000,- Kč. 
Usnesením ZM č. 83/2011 ze dne 28. 4. 2011 bylo mj. schváleno čerpání fondu na akci vý-
měna kotle na MŠ Kamarád ve výši 550.000 Kč.  
Na základě přehodnocení problematiky vytápění na dotčeném zařízení bylo konstatováno, že 
pouhá výměna kotlů neřeší dostatečné a zároveň ekonomické vytápění pavilonů. Jako opti-
mální varianta se jeví  celková výměna otopné soustavy, a to včetně systému vytápění jednot-
livých pavilonů tak, aby bylo dosaženo požadované energetické úspory dané závazným ener-
getickým auditem. V souvislosti s tím je třeba navýšit původní částku o 550.000,- Kč na 
1.100.000,- Kč 
 
 
2. 
Odbor školství a kultury zároveň předkládá návrh na čerpání Fondu pro financování 
rozvoje školských příspěvkových organizací ve výši 500.000,- Kč na akci „ZŠ Kaplické-
ho – rekonstrukce sociálního zařízení, 1. etapa“. 
Současný stav sociálního zařízení v prvním a druhém patře budovy školy je dlouhodobě 
v nevyhovujícím technickém stavu. Tato etapa bude řešit rekonstrukci sociálního zařízení ve 
druhém patře.  

 

 

 

 

 

 

 

 


