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10.  zasedání zastupitelstva města dne: 29. 11. 2012 

Bod pořadu jednání:       

Fond pro financování rozvoje školských příspěvkových organizací - změna usnesení 
ZM č.83/2011 ze dne 28.4.2011, č.59/2012 ze dne 29.3.2012 a č. 157/2012 ze dne 
28.6.2012 

 

 

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

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 vedoucího oddělení 
technické správy školských a kulturních zařízení 

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

Projednáno: v 19. RM dne 20. 11. 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       

z r u š u j e     
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1. Část usnesení č.83/2011, v bodě č. 2 (ZŠ Jabloňová – rekonstrukce topného systému 
ve výši 1,5 mil. Kč). 

2. Část usnesení č.157/2012 (ZŠ Sokolovská, odloučené pracoviště nám. Míru – částečná 
oprava havarijního stavu tělocvičny ve výši 1,2 mil. Kč). 

3. Část usnesení č. 59/2012, v bodě 4 (ZŠ U Školy – montáž vzduchotechniky a úprava 
prostor kuchyně ve výši 0,9 mil. Kč). 
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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. 
 
V souladu s článkem II., odst. 1) výše uvedených pravidel předložil odbor školství a kultury 
radě města k odsouhlasení níže uvedené akce ve výši 3.600.000,- Kč, hrazené z finančních 
prostředků Fondu pro financování rozvoje školských příspěvkových organizací na akce: 
 

č. Zařízení Akce Schválená odhadovaná 
výše nákladů v Kč 

Usnesení č. 

1. ZŠ Jabloňová 

 

Rekonstrukce otopného systé-
mu 

1.500.000,- usn. ZM č.83/2011 
ze dne 28. 4. 2011 

2. ZŠ Sokolovská – 
odloučené praco-
viště nám. Míru 

Částečná oprava havarijního 
stavu tělocvičny 

1.200.000,- usn. ZM 157/2012 
ze dne 28. 6. 2012 

3. ZŠ U Školy Montáž vzduchotechniky a 
úprava prostor v kuchyni 

900.000,- usn. ZM 59/2012 ze 
dne 29. 3. 2012 

CELKEM 3.600.000,-  
 
 
Ad 1) Usnesením ZM č.83/2011 ze dne 28. 4. 2011 byla schválena rekonstrukce otopného 
systému. Částečná rekonstrukce tohoto systému se zrealizovala v letošním roce v rámci pro-
jektu EPC. Od jeho realizace dosahuje škola závazné energetické úspory předepsané energe-
tickým auditem. Dosažená úspora např. za měsíc říjen 2012 je 27,4% pod stanovenou hranicí 
a za celkové sledované období dosahujeme úspory o 0,4% pod požadovaný limit. Z tohoto 
důvodu považujeme rozsah provedené rekonstrukce za dostatečný. 
 
Ad 2) Usnesením ZM č. 157/2012 ze dne 28. 6. 2012 byla schválena částečná oprava havarij-
ního stavu tělocvičny. Vzhledem k tomu, že je v současné době v rámci projektu IPRM zpra-
covávána projektová dokumentace, která řeší stav tělocvičny komplexně, nebudeme provádět 
plánované dílčí opravy, které jsou již do projektu zahrnuty.  
 
Ad 3) Usnesením ZM č.59/2012 ze dne 29. 3. 2012 byla schválena montáž vzduchotechniky a 
úprava prostor  kuchyně, která bude zahrnuta do projektu celkové rekonstrukce a modernizace 
kuchyně a jídelny plánované v r. 2013.  
 
 
Odbor školství a kultury doporučuje radě města odsouhlasit předložený návrh na změnu čer-
pání finančních prostředků z Fondu pro financování rozvoje školských příspěvkových organi-
zací v celkové výši 3.600.000,- Kč. 


