
S T A T U T Á R N Í   M Ě S T O 

L I B E R E C  

 

4.  zasedání zastupitelstva města dne: 25. 4. 2013 

Bod pořadu jednání:       

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

 

 

Zpracoval: Petra Tomínová, pověřená zastupovánímfunkce 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 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 19. 2. 2013 

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 
6 056 448,- Kč na akci: Rekonstrukce a dostavba MŠ Čtyřlístek, odloučené pracoviště 
Věkova. 
 
 

 
a  u k l á d á 
 
Kamilu Janu Svobodovi, náměstkovi primátorky, 
 
 
zajistit úhradu výše uvedené platby. 

 

 

                                                                       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. Zůstatek nevyčerpaných finančních prostředků 
fondu ke dni 4. 2. 2013 činí 1 370 602,59 Kč. Převáděná částka z Fondu pro financování roz-
voje kulturních příspěvkových organizací kulturního fondu činí 6 056 448,- Kč.  

V souladu s článkem II., odst. 1) výše uvedených pravidel předkládá odbor školství a kultury 
zastupitelstvu města Liberce k odsouhlasení návrh čerpání finančních prostředků na akci: 
„ Rekonstrukce a dostavba MŠ Čtyřlístek, odloučené pracoviště Věkova". Tato akce byla 
schválena radou města dne 22. 5. 2012 usnesením č. 395/2012 a následně dne 19. 7. 2012 byla 
uzavřena Smlouva o dílo č.11/12/0085. 

Částka ve výši 6 056 448,- Kč, bude čerpána na úhradu smluvního závazku týkajícího se 
investiční akce „Přestavba a dostavba MŠ Čtyřlístek, odloučené pracoviště Věkova“. 
K navýšení celkové ceny zakázky tímto nedochází (viz., prezentace realizace pro ZM, ze 
dne 29. 11. 2012). 

K pochybení došlo v důsledku skutečnosti, že cena díla byla jednorázově vyfakturována a ke 
smlouvě byl přiložen splátkový kalendář, který nezohledňoval platby DPH. S ohledem na tuto 
skutečnost musí být DPH v celé výši 6 056 448,- Kč odvedeno jednorázově v roce 2013. 

Odbor školství a kultury ve spolupráci s odborem ekonomiky a majetku přijaly opatření, která 
v budoucnu vyloučí podobné situace. 

Odbor školství a kultury zastupitelstvu města předložený návrh na čerpání Fondu pro finan-
cování rozvoje školských příspěvkových organizací schválit.  

 


