
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: 24. 4. 2014 

Bod pořadu jednání:         

Návrh na čerpání Fondu pro financování rozvoje školských příspěvkových organizací 
 

 

Zpracoval: Odbor majetkové správy 

odbor, oddělení: oddělení správy objektů a zařízení 

telefon: 48 524 3312 

Schválil: vedoucí oddělení Pavel Podlipný, pověř.ved. 

 vedoucí odboru Ivana Roncová, pověř.zast.ved.odboru 

Projednáno: RM dne  15.4.2014 

Poznámka:       

Předkládá: 

 

Mgr. Martina Rosenbergová, v.r. 

primátorka Statutárního města Liberec 

Mgr. Jiří Šolc, 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 

6.980.000,- Kč na akce viz. tabulka 1 
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a   u k l á d á 

 

1) Mgr. Jiřímu Šolcovi, náměstku primátorky 

vypsat výběrová řízení na předmětné položky 

          T: neodkladně 

 

2) Mgr. Jiřímu Šolcovi, náměstku primátorky 

předložit výsledek výběrových řízení radě města 

          T: neodkladně 

 

3) Mgr. Jiřímu Šolcovi, náměstku primátorky 

realizovat schválené akce 

          T: neodkladně 
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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 2014 (usnesení ZM č. 290/2013 ze dne 12. 12. 2013) 

částka odpovídající 50 % z účetních odpisů nemovitého i movitého dlouhodobého hmotného 

majetku školských příspěvkových organizací, celkem 10.552.959,- Kč. Částka byla rozdělena 

na částky 3.600.000,- Kč pro opravy a udržování mateřských škol a částku 6.950.959,- Kč pro 

opravy a udržování základních škol. 

 

V souladu s článkem II., odst. 1) výše uvedených pravidel předkládá odbor správy majetku 

radě města k odsouhlasení návrh čerpání finančních prostředků na akce: 

 

 

 

 

 

 

Tabulka 1 

 

č. Zařízení Akce Náklady (odhad) Kč vč. 

DPH 

Termín reali-

zace 

1. ZŠ Liberec, ul.   

U Školy 

Rekonstrukce kuchyně 2.800.000,- Kč 7/8-2014 

2.  ZŠ Liberec, ul. 

Česká 

Výměna 2 ks konvektomatů 380.000,- Kč 7-2014 

3. ZŠ Liberec, ul. 

Barvířská 

Výměna 50 ks oken 750.000,- Kč 7/8-.2014 

4. ZŠ Liberec, ul. 

Kaplického 

Rekonstrukce přístupové    

plochy 

600.000,- Kč 7-8/2014 

5. ZŠ Liberec, ul. 

Švermova 

Výměna 28 ks oken, rekon-

strukce vnitřní dispozice – 

navýšení kapacity o 50 dětí -              

2 učebny, rekonstrukce sociál-

ního zařízení v tělocvičně 

1.650.000,- Kč 7/8-2014 

6. ZŠ Liberec, ul. 

Sokolovská 

Rekonstrukce kanalizace 350.000,- Kč 7/8-2014 

7. MŠ Sluníčko, ul. 

Bezová 

Rekonstrukce elektro 200.000,- Kč 7/8-2014 

8. MŠ Rolnička, ul. 

Truhlářská 

Výměna 20 ks oken, rekon-

strukce podlahy 

250.000,- Kč 7/8-2014 

CELKEM  6.980.000,-Kč  
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Odůvodnění:  

Ad 1. Jedná se o celkovou rekonstrukci kuchyně v ZŠ U Školy. KHS Libereckého kraje 

v zápise ze dne 20.12.2013 požaduje řešení havarijního stavu školní kuchyně vč. termínu od-

stranění stávajícího stavu, (příloha č. 1).  Rekonstrukce řeší celkovou opravu podlah, vnitřních 

omítek, vnitřních rozvodů vody a elektro, svítidel, VZT a nové gastro zařízení. Rovněž budou 

opraveny i prostory pro skladování surovin a odpadů. 

Ad 2. Jedná se o výměnu 1 ks konvektomatu a dodání dalšího 1 ks konvektomatu. Důvodem 

je navýšení počtu přípravy jídel z 500 na 580. Současný konvektomat je dožilý a nevyhovuje 

podmínkám pro přípravu jídel. 

Ad 3. Jedná se o výměnu 50 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. Další etapa výměny je plánována na rok 2015. 

Ad 4. Jedná se o rekonstrukci přístupové plochy v areálu školy o velikosti 478 m
2
. Rekon-

strukcí dojde k rozebrání dožilé stávající betonové dlažby, vč. celé konstrukční vrstvy. Bude 

vybudována nová konstrukční vrstva ze štěrkodrti tl. 200 mm, vrstvy z KSC tl. 150 mm, po-

ložena nová betonová dlažba tl. 80 mm vč. obrubníků, odvodnění a kanalizačních vpustí. 

Ad 5. Jedná se o výměnu 28 oken stávajících oken. Požadavek na rozšíření kapacity ZŠ o 60 

dětí a 3 učebny vyvolalo potřebu úpravy vnitřních prostor, rekonstrukci rozvodů elektro, vo-

dy, ZTI, topení a celkovou rekonstrukci dožitého sociálního zařízení  

Ad 6. Jedná se o rekonstrukci tukového lapolu a dílčího úseku kanalizace. Na současný tech-

nický stav upozorňuje ředitelka ZŠ p. Mgr. Ludmila Moravcová. Rekonstrukce řeší výměnu 

nefunkčního tukového lapolu včetně výměny části kanalizačního potrubí, vedoucího z lapolu 

do revizní šachty. Dále budou provedeny povrchové úpravy terénu a okapových chodníků, 

přilehlých k budově ZŠ. 

 

Ad 7. Jedná se o první etapu rekonstrukcí veškerých elektroinstalací v objektu MŠ. Požada-

vek na řešení technického stavu je na základě revizí uveden v „Návrhu oprav organizace na 

rok 2013 a 2014“, včetně „Žádosti o vyjádření k technickým problémům v objektu MŠ Slu-

níčko Liberec“ ze dne 10.2.2014. 

Projekt řeší rekonstrukci hlavního elektroměrového rozvaděče včetně obou rozvaděčů kuchy-

ně a nových přívodních kabelů pro tato rozvaděče. 

 

Ad 8. Jedná se o výměnu oken 1.NP na základě zjištění skutečného technického stavu stávají-

cích dřevěných okenních křídel a rámů. Okenní rámy jsou již značně  degradované, okenní 

křídla nejdou otevírat a tímto je znemožněno větrání a výměna vzduchu vnitřních prostor ob-

jektu MŠ.   

V rámci výměny části podlahy se jedná o prostor vnitřním pod schodištěm, kde byl zjištěn 

propad  podlahy vlivem degradace stávající dřevěné podlahové konstrukce. Jedná se o demon-

táž stávají dřevěné konstrukce včetně násypů, betonáž nových podkladních vrstev a pokládku 

podlahové krytiny. 

 

Z výše uvedených důvodů doporučuje odbor správy majetku radě města odsouhlasit 

předložený návrh na čerpání Fondu pro financování rozvoje školských příspěvkových organi-

zací ve výši 6.980.000,- Kč. 
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Odůvodnění:  

Ad 1. Jedná se o celkovou rekonstrukci kuchyně v ZŠ U Školy. KHS Libereckého kraje 

v zápise ze dne 20.12.2013 požaduje řešení havarijního stavu školní kuchyně vč. termínu od-

stranění stávajícího stavu, (příloha č. 1).  Rekonstrukce řeší celkovou opravu podlah, vnitřních 

omítek, vnitřních rozvodů vody a elektro, svítidel, VZT a nové gastro zařízení. Rovněž budou 

opraveny i prostory pro skladování surovin a odpadů. 

 

 

č. Zařízení Akce Náklady (odhad) Kč vč. 

DPH 

Termín reali-

zace 

1. ZŠ Liberec, ul.   

U Školy 

Rekonstrukce kuchyně 2.800.000,- Kč 7-8/2014 
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Odůvodnění: 

Ad 2. Jedná se o výměnu 1 ks konvektomatu a dodání dalšího 1 ks konvektomatu. Důvodem 

je navýšení počtu přípravy jídel z 500 na 580. Současný konvektomat je dožitý a nevyhovuje 

podmínkám pro přípravu jídel. 

 

 
 

č. Zařízení Akce Náklady (odhad) Kč vč. 

DPH 

Termín reali-

zace 

2. ZŠ Liberec, ul.   

Česká 

Výměna 2ks konvektomatů 380.000,- Kč 7/2014 
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Odůvodnění:  

Ad 3. Jedná se o výměnu 50 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. Další etapa výměny je plánována na rok 2015. 

Na realizaci výměny oken nelze čerpat finanční zdroje ze SFŽP z programů OPŽP. 

č. Zařízení Akce Náklady (odhad) Kč vč. 

DPH 

Termín reali-

zace 

3. ZŠ Liberec, ul.   

Barvířská 

Výměna 50 ks oken 750.000,- Kč 7-8/2014 
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Odůvodnění:  

Ad 4. Jedná se o rekonstrukci přístupové plochy v areálu školy o velikosti 478 m
2
. Rekon-

strukcí dojde k rozebrání dožilé stávající betonové dlažby, vč. celé konstrukční vrstvy. Bude 

vybudována nová konstrukční vrstva ze štěrkodrti tl. 200 mm, vrstvy z KSC tl. 150 mm, po-

ložena nová betonová dlažba tl. 80 mm vč. obrubníků, odvodnění a kanalizačních vpustí. 

č. Zařízení Akce Náklady (odhad) Kč vč. 

DPH 

Termín reali-

zace 

4. ZŠ Liberec, ul.   

Kaplického 

Rekonstrukce přístupové   

plochy 

600.000,- Kč 7-8/2014 
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Odůvodnění:  

Ad 5. Jedná se o výměnu 28 oken stávajících oken. Požadavek na rozšíření kapacity ZŠ o 60 

dětí a 3 učebny vyvolalo potřebu úpravy vnitřních prostor, rekonstrukci rozvodů elektro, vo-

dy, ZTI, topení a celkovou rekonstrukci dožitého sociálního zařízení  

č. Zařízení Akce Náklady (odhad) Kč vč. 

DPH 

Termín reali-

zace 

5. ZŠ Liberec, ul.   

Švermova 

Výměna 25 ks oken, rekon-

strukce vnitřní dispozice – 

navýšení kapacity o 50 dětí -              

2 učebny, rekonstrukce sociál-

ního zařízení v tělocvičně 

1.650.000,- Kč 7-8/2014 
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Odůvodnění:  

Ad 6. Jedná se o rekonstrukci tukového lapolu a dílčího úseku kanalizace. Na současný tech-

nický stav upozorňuje ředitelka ZŠ p. Mgr. Ludmila Moravcová. Rekonstrukce řeší výměnu 

nefunkčního tukového lapolu včetně výměny části kanalizačního potrubí, vedoucího z lapolu 

do revizní šachty. Dále budou provedeny povrchové úpravy terénu a okapových chodníků, 

přilehlých k budově ZŠ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

č. Zařízení Akce Náklady (odhad) Kč vč. 

DPH 

Termín reali-

zace 

6. ZŠ Liberec, ul.   

Sokolovská 

Rekonstrukce kanalizace 350.000,- Kč 7-8/2014 
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Odůvodnění:  
 

Ad 7. Jedná se o první etapu rekonstrukcí veškerých elektroinstalací v objektu MŠ. Požada-

vek na řešení technického stavu je na základě revizí uveden v „Návrhu oprav organizace na 

rok 2013 a 2014“, včetně „Žádosti o vyjádření k technickým problémům v objektu MŠ Slu-

níčko Liberec“ ze dne 10.2.2014. 

č. Zařízení Akce Náklady (odhad) Kč vč. 

DPH 

Termín reali-

zace 

7. MŠ Sluníčko, ul.   

Bezová 

Rekonstrukce elektro 200.000,- Kč 7-8/2014 
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Odůvodnění:  
 

Ad 8. Jedná se o výměnu oken 1.NP na základě zjištění skutečného technického stavu stávají-

cích dřevěných okenních křídel a rámů. Okenní rámy jsou již značně  degradované, okenní 

křídla nejdou otevírat a tímto je znemožněno větrání a výměna vzduchu vnitřních prostor ob-

jektu MŠ.   

V rámci výměny části podlahy se jedná o prostor vnitřním pod schodištěm, kde byl zjištěn 

propad  podlahy vlivem degradace stávající dřevěné podlahové konstrukce. Jedná se o demon-

táž stávají dřevěné konstrukce včetně násypů, betonáž nových podkladních vrstev a pokládku 

podlahové krytiny. 

 

 
 

 
 

č. Zařízení Akce Náklady (odhad) Kč vč. 

DPH 

Termín reali-

zace 

8. MŠ Rolnička, ul.   

Truhlářská 

Výměna 20 ks oken,          

rekonstrukce podlahy 

250.000,- Kč 7-8/2014 
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