
Odbor školství a kultury  4.8. 
 

 

Pro jednání zastupitelstva města dne: 28.6.2017  

Zpracoval: Mgr. Jiří Petr, odbor školství a kultury  

Předkládá: Mgr. David Šimek, starosta města  

 

 
  

Ekonomické úkony zřizovatele 
 

Důvodová zpráva: 
 

a) Předkládáme zastupitelstvu města návrh, aby vyhovělo žádosti příspěvkové organizace 
Mateřská škola Svitavy - Lány o mimořádné zvýšení neinvestičního příspěvku o částku 
60.000 Kč na pokrytí nákladů spojených s opravou havárie kanalizace u budovy MŠ po 
propadnutí starého septiku. 

b) Předkládáme zastupitelstvu města návrh, aby vyhovělo žádosti příspěvkové organizace 
Základní škola Svitavy, T.G. Masaryka 27 o mimořádné zvýšení neinvestičního příspěvku o 
částku 240.000 Kč na pokrytí nákladů spojených s opravou havárie kanalizace. V měsíci 
dubnu došlo po přívalových srážkách k zatopení suterénu školy.  
Ke krytí obou neinvestičních příspěvků budou přesunuty finanční prostředky z rezervy ve 

školství v rozpočtu odboru školství a kultury. 
c) Předkládáme zastupitelstvu města návrh, aby vyhovělo žádosti příspěvkové organizace 
Základní škola Svitavy, T.G. Masaryka 27 o mimořádné zvýšení neinvestičního příspěvku o 

217.000 Kč na provedení opravy oken na objektu tělocvičny školy. Stávající okna jsou ve 
stavu, kdy způsobují značný únik tepla v zimním období. Ke krytí tohoto neinvestičního 

příspěvku budou přesunuty finanční prostředky z Fondu regenerace památek města Svitavy. 

d) Na základě rozpočtového opatření předkládáme zastupitelstvu města návrh, aby vyhovělo 
žádosti příspěvkové organizace Středisko kulturních služeb města Svitavy o poskytnutí 

investičního příspěvku ve výši 1.790.000 Kč na rozšíření vzduchotechnického zařízení pro 
dochlazení prostor varny kuchyně v objektu Fabrika Svitavy.  
Odbor školství a kultury doporučuje přijmout navržené usnesení. 

 
Návrh na usnesení: 

Zastupitelstvo města 

schvaluje 

a) zvýšení neinvestičního příspěvku příspěvkové organizaci Mateřská škola Svitavy - 

Lány o částku 60.000 Kč na pokrytí nákladů spojených s opravou havárie kanalizace u 
budovy MŠ po propadnutí starého septiku dle předloženého návrhu 

b) zvýšení neinvestičního příspěvku příspěvkové organizace Základní škola Svitavy, 
T.G. Masaryka 27, o 240.000 Kč na pokrytí nákladů spojených s opravou havárie 

kanalizace a o 217.000 Kč na provedení opravy oken na objektu tělocvičny školy dle 

předloženého návrhu 

c) příspěvkové organizaci Středisko kulturních služeb města Svitavy poskytnutí 

investičního příspěvku ve výši 1.790.000 Kč na rozšíření vzduchotechnického zařízení 
pro dochlazení prostor varny kuchyně v objektu Fabrika Svitavy dle předloženého 
návrhu  

Z: vedoucí odboru školství a kultury  

 


