
S T A T U T Á R N Í   M Ě S T O 

L I B E R E C  

 

6.  zasedání zastupitelstva města dne: 28. 6. 2012 

Bod pořadu jednání:       

Navýšení čerpání finančních prostředků z  Fondu pro financování rozvoje školských  
příspěvkových organizací - změna usnesení ZM č. 40/2012 ze dne 23. 2. 2012, č. 59/2012 
ze dne 29. 3. 2012 a č. 112/2012 ze dne 31. 5. 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 RM dne 19. 6. 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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změnu – navýšení čerpání finančních prostředků z Fondu pro financování rozvoje školských 
příspěvkových organizací ve výši 1.440.000,-Kč takto: 

 

 

č. Zařízení Akce Schválená odhadovaná 
výše nákladů v Kč 

Skutečné ná-
klady dle VŘ 
v Kč 

1. MŠ Kamarád výměna kotle 1.100.000,- 2.100.000,- 

2. ZŠ Kaplického  rekonstrukce sociálního zaří-
zení  

500.000,- 675.000,- 

3. ZŠ Broumovská výměna  hlavních  vstup. dveří  95.000,- 160.000,- 

4. MŠ Sedmikráska výměna klempířských prvků 200.000,- 300.000,- 

5. ZŠ Švermova  rekonstrukce el. rozvodů  a 
výměna oken 

500.000,- 600.000,- 

CELKEM 2.395.000,- 3.835.000,- 

Rozdíl  1.440.000,- 
 

 

 

a  u k l á d á  

 

Kamilu Janu Svobodovi, náměstkovi primátorky  

 

zajistit přípravu a realizaci výše uvedených akcí. 

 

 

 

         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 
radě města k odsouhlasení návrh změny – navýšení čerpání finančních prostředků z Fondu pro 
financování rozvoje školských příspěvkových organizací ve výši 1.440.000,- Kč takto: 

     
 
 

č. Zařízení Akce Schválená odhadovaná 
výše nákladů v Kč 

Skutečné ná-
klady dle VŘ 
v Kč 

1. MŠ Kamarád výměna otopného systému a 
kotlů 

1.100.000,- 2.100.000,- 

2. ZŠ Kaplického  rekonstrukce sociálního zaří-
zení  

500.000,- 675.000,- 

3. ZŠ Broumovská výměna  hlavních  vstup. dveří  95.000,- 160.000,- 

4. MŠ Sedmikráska výměna klempířských prvků 200.000,- 300.000,- 

5. ZŠ Švermova  rekonstrukce el. rozvodů  a 
výměna oken 

500.000,- 600.000,- 

CELKEM 2.395.000,- 3.835.000,- 

Rozdíl  1.440.000,- 
 
Ad 1) Usnesením ZM č.40/2012 ze dne 23. 2. 2012 bylo schváleno čerpání finančních pro-
středků fondu na výměnu kotle ve výše uvedeném školském zařízení ve výši 1.100.000,- Kč. 
Po vypracování projektové dokumentace a položkového výkazu výměr došlo k navýšení ceny 
dle skutečných nákladů. 
 
Ad 2) – Ad 5) K navýšení nákladů u akcí uvedených v bodě  2 - 5 , dochází na základě před-
ložených vypracovaných položkových rozpočtů, které byly v požadované formě zpracovány 
až po schválení výše uvedených akcí a to z ekonomických důvodů. Předpokládáme, že cena, 
která vzejde z výběrových řízení bude nižší než cena uvedená v rozpočtu, avšak na základě 
stávajících skutečností a vzhledem k letnímu období, kdy ZM nezasedá, žádáme o navýšení 
financí na rozpočtovou cenu.  
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Odbor školství a kultury doporučuje odsouhlasit předložený návrh na čerpání finančních pro-
středků na výše uvedené akce z Fondu pro financování rozvoje školských příspěvkových or-
ganizací. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


