
S T A T U T Á R N Í   M Ě S T O 

L I B E R E C  

 

3.  zasedání zastupitelstva města dne: 29. 3. 2012 

Bod pořadu jednání:       

Návrh na čerpání Fondu pro financování rozvoje školských příspěvkových organizací  

 

Zpracoval: Petra Tomínová  

odbor, oddělení: školství a kultury, oddělení technické správy školských a kulturních 
zařízení  

telefon: 48 524 3485 

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 20. 3. 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     

 
návrh na čerpání Fondu pro financování rozvoje školských příspěvkových organizací ve výši 
3.075.000,- Kč na akce: 
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č. Zařízení Akce Náklady      
(odhad) Kč 

Termín   
realizace 

1. MŠ Sedmikráska výměna klempířských prvků 200.000,- 5/2012 

2. MŠ Jeřmanická rekonstrukce kanalizace pod objektem 1.000.000,- 8/2012 

3. ZŠ Vrchlického rekonstrukce sociálního zařízení  180.000,- 5/2012 

4. ZŠ U Školy montáž vzduchotechniky a úprava 
prostor kuchyně 

900.000,- 7/2012 

5. ZŠ Sokolovská výměna oken v tělocvičně 700.000,- 5/2012 

6. ZŠ Broumovská výměna hlavních vstupních dveří 95.000,- 5/2012 

CELKEM 3.075.000,-  
 
a  u k l á d á 
 
Kamilu Janu Svobodovi, náměstkovi primátorky, 
 
zajistit přípravu a realizaci akcí dle důvodové zprávy. 
 
 
          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. 
 
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 Sedmikráska výměna klempířských prvků 200.000,- 5/2012 

2. MŠ Jeřmanická rekonstrukce kanalizace pod objektem 1.000.000,- 8/2012 

3. ZŠ Vrchlického rekonstrukce sociálního zařízení  180.000,- 5/2012 

4. ZŠ U Školy montáž vzduchotechniky a úprava 
prostor kuchyně  

900.000,- 7/2012 

5. ZŠ Sokolovská výměna oken v tělocvičně 700.000,- 5/2012 

6. ZŠ Broumovská výměna hlavních vstupních dveří 95.000,- 5/2012 

CELKEM 3.075.000,-  

   
Odůvodnění:  

Ad 1. Klempířské prvky na budově jsou dožilé a neplní svůj účel. Konkrétně se jedná o vý-
měnu okapů, svodů a oplechování říms. Výměnou těchto prvků se zabrání dalšímu poškozo-
vání vnějšího pláště budovy. 

Ad 2. V únoru 2012 byla nahlášena havárie vnitřní kanalizace. Příčinou této havárie jsou roz-
padající se kanalizační rozvody pod budovou, které jsou napojeny na hlavní kanalizaci v ob-
ráceném spádu.  

Ad 3.  V srpnu 2011 proběhla dílčí rekonstrukce sociálního zařízení ve 2. NP. V této návaz-
nosti bude provedena rekonstrukce sociálního zařízení pro učitele a úklidové místnosti.  

Ad 4. Montáž vzduchotechniky a úprava prostor kuchyně bude provedena na základě poža-
davku KHS tak, aby bylo vyhověno předepsaným hygienickým normám. 

Ad 5. Okna v tělocvičně jsou původní a neplní svůj účel. Rámy oken se rozpadají, okna nelze 
z bezpečnostních důvodů otvírat, což znemožňuje řádné odvětrání prostor.  
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Ad 6. Hlavní vchodové dveře jsou původní. Dveřní závěsy, které byly v minulosti několikrát 
opravovány již nelze opravit tak, aby na ně bylo možné bezpečně zavěsit dveřní křídla a za-
mezit tak jejich opětovnému vypadnutí. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


