STATUTÁRNÍ MĚSTO
LIBEREC

6. zasedání zastupitelstva města dne: 26. 6. 2014
Bod pořadu jednání:

Návrh na čerpání Fondu pro financování rozvoje školských příspěvkových organizací

Zpracoval:

Odbor majetkové správy

odbor, oddělení:

správy objektů a zařízení

telefon:

48 524 3312

Schválil: vedoucí oddělení

Pavel Podlipný, pověř. ved.

vedoucí odboru
Projednáno:

Ivana Roncová, pověř.zast.ved.odboru
RM dne 17.6.2014

Poznámka:
Předkládá:

Mgr. Martina Rosenbergová, v.r.
primátorka statutárního města Liberec
Mgr. Jiří Šolc, v.r. náměstek primátorky

Návrh usnesení
Zastupitelstvo města po projednání
schvaluje
čerpání Fondu pro financování rozvoje školských příspěvkových organizací ve výši 966.000,Kč na akce viz. tabulka 1.

a ukládá
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 současné době bylo odsouhlaseno čerpání odpisového
fondu pro mateřské školy ve výši 450.000,- Kč. Zbývá k čerpání 3.150.000,- Kč
V souladu s článkem II., odst. 1) výše uvedených pravidel předkládá odbor správy majetku
radě města k odsouhlasení návrh čerpání finančních prostředků na akci:

Tabulka 1
č.

Zařízení

Akce

Náklady (odhad) Kč vč.
DPH

1.

MŠ Malínek,
MŠ Rosnička

Vybavení zahrad MŠ hracími
prvky

700.000,- Kč

7/8-2014

2.

ZŠ Ještědská

Parkovací stání

266.000,- Kč

9/10-2014

CELKEM

Termín realizace

966.000,-Kč

Odůvodnění:
Ad 1. Jedná se o instalaci nových hracích prvků v mateřských školách Malínek a Rosnička.
V současné době v těchto školkách jsou hrací prvky na hranici životnosti a bezpečnosti.
Ad 2. V současné době je pro potřeby nástupu a výstupu žáků ZŠ používána stávající nezpevněná plocha před školou, která je pojížděním vozidel zdevastována. Vysazený parkovací pruh
je navržen na pozemcích investora, v prostoru mezi oplocením areálu školy a stávající živičnou komunikací. Pro zvýšení bezpečnosti chodců je podél parkoviště navržen chodník pro
pěší, který bude na obou koncích napojen na stávající vstupy (vjezdy) do areálu školy
s návazností na stávající chodník v ul. Erbenově.

Z výše uvedených důvodů doporučuje odbor správy majetku radě města odsouhlasit
předložený návrh na čerpání Fondu pro financování rozvoje školských příspěvkových organizací ve výši 966.000,- Kč.
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Výpis herních prvků
MŠ Malínek
Kaplického 386
463 12 Liberec 12
Číslo Název prvku
1 Houpačka vahadlová

2

3
4
5
6
7
8

Houpačka závěsná - 2 houpačky na 1 zavěšení, včetně
dopadové plochy, výkopek
dopadové plochy bude předeponován v lokalitě zahrady MŠ
Tabule kreslící (d x v) 1,80 x
1,3m
Houpadlo na pružině - auto
Domeček se skluzavkou
Domeček na hraní a posezení
Kolotoč, průměr cca 1,7 m
Auto - Hasiči

Počet ks Cena/ks Cena za montáž/ks
2

Cena celkem

1
1
2
1
1
1
1

MŠ Rosnička
Školní vršek 503/3
460 01 Liberec 1
Číslo Název prvku

Počet ks Cena/ks Cena za montáž/ks

Houpačka závěsná, vč. horolezecké stěny, sítě, včetně
dopadové plochy, výkopek
dopadové plochy bude odvezen na skládku
Houpačka vahadlová

1
2

3

Tabule s počítadlem (d x v)2
x 1,5m

1

4

domeček - 2 věže, skluzavka, síť, horolezecká stěna (d
x š x v) 6,2 x 5,2 x 3,5), včetně dopadové plochy

1

Domeček - altánek (d x š x
v) 1,5 x 1,3 x 1,8m

1

1

2

5

Cena celkem

4

Ad 2. V současné době je pro potřeby nástupu a výstupu žáků ZŠ používána stávající
nezpevněná plocha před školou, která je pojížděním vozidel zdevastována. Vysazený parkovací pruh je navržen na pozemcích investora, v prostoru mezi oplocením areálu školy a stávající živičnou komunikací. Pro zvýšení bezpečnosti chodců je podél parkoviště navržen chodník pro pěší, který bude na obou koncích napojen na stávající vstupy (vjezdy) do areálu školy
s návazností na stávající chodník v ul. Erbenově.
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