
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: 27. 9. 2012 

Bod pořadu jednání:       

Návrh na čerpání Fondu pro financování rozvoje školských příspěvkových organizací  

 

Zpracoval: Petra Tomínová, pověřená zastupováním funkce vedoucí oddě-
lení technické správy školských a kulturních zařízení 

Romana Dušáková, oddělení technické správy školských a 
kulturních zařízení  

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

telefon: 48 524 325 

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 15. RM dne 18. 9.2012 

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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čerpání Fondu pro financování rozvoje školských příspěvkových organizací ve výši 
2.453.000,-  na akce:   
 
 

č. Zařízení Akce Náklady      
(odhad) Kč 

Termín   
realizace 

1. MŠ Ostašovská,  

odl. prac. Stará 

oprava vnitřních a venkovních stěn 
budovy včetně drenáží, oprava klem-
pířských prvků 

488.000,- 9-10/2012 

2. ZŠ U Soudu oprava kanalizační přípojky 269.000,- 9-10/2012 

3. MŠ Bertík,  

odl. prac. Údolní 

sanace vnějšího a vnitřního obvodové-
ho zdiva  

500.000,- 9-10/2012 

4. ZŠ Sokolovská, 
odloučené prac. 
náměstí Míru 

sanace místnosti školní družiny 306.000,- 9-10/2012 

5. MŠ Čtyřlístek, 
odloučené praco-
viště Věkova 

Doplnění interiéru o vestavěné skříně 
do heren (úložiště lehátek), šatních 
skříněk a koupelnových sestav 

890.000,- 10-11/2012 

CELKEM  2.453.000,-  
 

 

 

 

 
a  u k l á d á 
 
Kamilu Janu Svobodovi, náměstkovi primátorky, 
 
zajistit přípravu a realizaci výše uvedených akcí ve schválené finanční výši. 
 
           
 
 
 
 
 

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 činil 12.832.982,- Kč. 
 
V souladu s článkem II., odst. 1) výše uvedených pravidel předkládá odbor školství a kultury 
zastupitelstvu města ke schválení návrh čerpání finančních prostředků na akce: 
 
 
 
 
 

č. Zařízení Akce Náklady      
(odhad) Kč 

Termín   
realizace 

1. MŠ Ostašovská,  

odl. prac. Stará 

oprava vnitřních a venkovních stěn 
budovy včetně drenáží, oprava klem-
pířských prvků 

488.000,- 9-10/2012 

2. ZŠ U Soudu oprava kanalizační přípojky 269.000,- 9-10/2012 

3. MŠ Bertík,  

odl. prac. Údolní 

sanace  500.000,- 9-10/2012 

4. ZŠ Sokolovská, 
odloučené prac. 
náměstí Míru 

sanace vnějšího a vnitřního obvodové-
ho zdiva 

306.000,- 9-10/2012 

5. MŠ Čtyřlístek, 
odloučené praco-
viště Věkova 

Doplnění interiéru o vestavěné skříně 
do heren (úložiště lehátek), šatních 
skříněk a koupelnových sestav 

890.000,- 10-11/2012 

CELKEM  2.453.000,-  
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Odůvodnění:  
 

Ad 1.  Jedná se o aplikaci sanačních omítek na vnitřní a venkovní zdivo, které bylo v roce 
2010 zasaženo povodní. Dále bude provedena částečná drenáž vnější obvodové zdi, od které 
bude dešťová voda svedena do vsakovací jímky. Opravou klempířských prvků se rozumí vý-
měna dožilých stávajících (parapety, svody a okapy). Dále dojde k oplechování římsy, která 
vykazuje známky destrukce. Součástí bude také odvětrání zazděné sklepní místnosti, do které 
vniká dešťová voda, což způsobuje vlhnutí zdiva. 

Ad 2. Jedná se o opravu napojení stávající kanalizace do uličního řadu. 

Ad 3.  Jedná se o provedení sanace obvodového zdiva včetně drenáží, svedení dešťové vody 
do kanalizace, příp. vsakovací jímky a úpravu terénu okolo budovy. Tyto práce korespondují 
s požadavky KHS Liberec. 

Ad 4. Jedná se o sanaci podlahy a vnitřních zdí místnosti. V rámci prací dojde k odkopání 
stávající podlahy a omítek, následnému provedení vodorovné izolace a zateplení podlahy, 
chemické „podřezávky“, aplikaci sanačních omítek, výmalbě a pokládce podlahové krytiny. 
Tyto práce korespondují s požadavky KHS Liberec. 

Ad 5. Jedná se o umístění nového nábytku a interiérových prvků do nové mateřské školy. 
Stávající šatní a koupelnové skříňky, které byly nainstalovány před 30 lety, jsou již dožilé a 
nevyhovující, nelze je do nové budovy přemístit. 

 

Z výše uvedených důvodů doporučuje odbor školství a kultury zastupitelstvu města 
předložený návrh na čerpání Fondu pro financování rozvoje školských příspěvkových organi-
zací schválit. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


