
S T A T U T Á R N Í   M Ě S T O 

L I B E R E C  

 

5.  zasedání zastupitelstva města dne: 31. 5. 2012 

Bod pořadu jednání:       

Návrh na čerpání Fondu pro financování rozvoje školských příspěvkových organiza-
cí      

 

 

Zpracoval: Romana Dušáková 

  

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

telefon: 48 524 3426 

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

  

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

Projednáno: v RM dne 22. 5. 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       
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s c h v a l u j e     

 

 
návrh na čerpání Fondu pro financování rozvoje školských příspěvkových organizací ve výši 
3.300.000,- Kč na akce: 
 

č. Zařízení Akce Náklady      
(odhad) Kč 

Termín   
realizace 

1. ZŠ U Soudu Výměna oken 1.200.000,- 7-8/2012 

2. ZŠ Švermova Rekonstrukce el. rozvodů a výměna 
části oken 

500.000,- 7-8/2012 

3. MŠ Srdíčko Výměna oken  400.000,- 7-8/2012 

4. MŠ Ostašovská, 
odloučené praco-
viště ul. Stará 

Výměna oken 700.000,- 7-8/2012 

5. ZŠ Lesní Rekonstrukce rozvodu TUV 500.000,- 7/2012 

CELKEM 3.300.000,-  
 

 
a  u k l á d á 
 
Kamilu Janu Svobodovi, náměstkovi primátorky, 

 

zajistit přípravu a realizaci výše uvedených akcí. 

                                                                       Termín: ihned 
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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 
radě města k odsouhlasení návrh čerpání finančních prostředků na akce: 
 

č. Zařízení Akce Náklady      
(odhad) Kč 

Termín   
realizace 

1. ZŠ U Soudu Výměna oken 1.200.000,- 7-8/2012 

2. ZŠ Švermova Rekonstrukce el. rozvodů a výměna 
části oken 

500.000,- 7-8/2012 

3. MŠ Srdíčko Výměna oken  400.000,- 7-8/2012 

4. MŠ Ostašovská, 
odloučené praco-
viště ul. Stará 

Výměna oken 700.000,- 7-8/2012 

5. ZŠ Lesní Rekonstrukce rozvodu TUV 500.000,- 7/2012 

CELKEM 3.300.000,-  
 
 
 
Odůvodnění:  

Ad 1. Jedná se o částečnou výměnu dožilých špaletových zdvojených oken včetně klempíř-
ských prvků a vnitřních parapetů. V této první etapě dojde k výměně cca 103 ks oken 
z celkového počtu 253.  

Ad 2. Jedná se o výměnu 10 ks stávajících zdvojených oken, umístěných na chodbách 
v pavilonu C. Okna v současné chvíli nelze používat za účelem odvětrání prostor, neboť jsou 
z bezpečnostních důvodů trvale zabezpečena proti otevření a jejich možnému vypadnutí. Vý-
měnou oken se zlepší nejen možnosti odvětrání, ale také dojde ke zvýšení tepelné pohody 
v přilehlých prostorách. 

Na základě revizní zprávy dojde k výměně elektrických rozvodů a svítidel ve dvou učebnách 
a zároveň bude provedena instalace nového přívodního kabelu k dalším sedmi třídám, ve kte-
rých se rekonstrukce vnitřních rozvodů a svítidel teprve plánuje. V rámci opravy dojde také 
ke kompletní výměně již nevyhovujícího rozvaděče v kuchyni. 
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Ad 3.  Jedná se o druhou etapu částečné výměny dožilých oken včetně vnějších a vnitřních 
parapetů. Třetí konečná etapa výměny je naplánovaná na rok 2013.  

Ad 4. Jedná se o výměnu 32 ks dřevěných špaletových dvojitých oken, která vzhledem 
k jejich stáří a opotřebení nelze repasovat. Výměnou se docílí větší tepelné pohody a finanční 
úspory za vytápění budovy. Dále zde dojde k úpravě suterénu a to pomocí aplikace sanační 
omítky na místa zasažená povodní. V rámci těchto úprav bude mimo jiné provedena lokální 
oprava vnějšího obvodového pláště, bývalého anglického dvorku a dojde k úpravě sociálního 
zařízení dětí v 1.NP keramickými obklady stěn. 

Ad 5. Na základě revizní zprávy je nutné stávající elektrický bojler vyřadit z provozu. Ohřev 
TUV je navržen ekonomicky výhodnějším způsobem.  

 

Z výše uvedených důvodů doporučuje odbor školství a kultury radě města odsouhlasit 
předložený návrh na čerpání Fondu pro financování rozvoje kulturních příspěvkových organi-
zací. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


