Materiál číslo: 4

K projednání Zastupitelstvu města Tišnova – 25.04.2016
Předkládá Bc. Dospíšil Jiří - starosta města
___________________________________________________________________________
Poznámka: Zveřejněna je pouze upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti
rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně
osobních údajů v platném znění.
Osobní údaje jsou v souladu s § 16, § 17 a § 95 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích
v platném znění. K nahlédnutí na sekretariátu MěÚ.

Navýšení investičního příspěvku na rok 2016 příspěvkové organizaci
Mateřská škola, Tišnov, Horova 960

Obsah materiálu
Anotace
MŠ Horova - důvodová zpráva

Příloha č. 1

Návrh usnesení
Zastupitelstvo města Tišnova
schvaluje
navýšení investičního příspěvku pro příspěvkovou organizaci Mateřská škola, Tišnov,
Horova 960 o 370.000,- Kč, v celkové částce bude činit na rok 2016 investiční příspěvek
1.170.000,- Kč.

Zpracováno dne 15.04.2016

Předkladatel

Za správnost

Zpracovatel

Bc. Dospíšil Jiří
starosta města

Ing. Jůzová Petra
vedoucí odboru

Bc. Urbanová
Tereza
referent odboru

Právní garance

Garant

Bc. Dospíšil Jiří
starosta města

Anotace
Zastupitelstvu města Tišnova je předloženo ke schválení navýšení investičního příspěvku na
rok 2016 pro příspěvkovou organizaci Mateřská škola, Tišnov, Horova 960 o 370.000,- Kč.
Důvodová zpráva je přílohou tohoto materiálu.

Důvodová zpráva
Příspěvkové organizaci, Mateřská škola, Tišnov, Horova 960 byl na rok 2016 schválen investiční
příspěvek ve výši 800.000,- Kč na výměnu starých oken a dveří. Tato částka neodpovídá
požadovaným cenám, které byly zjištěny v rámci poptávky u okolních firem. Zřizovatel provede na
výběr dodavatele oken výběrové řízení formou e-aukce.
V roce 2016 dále organizace neobdržela platnou revizi na dva kuchyňské sporáky. Byl zjištěn únik
plynu a další závady neslučitelné s jejich dalším provozem, proto je nutné zakoupit vařiče nové.
S tímto výdajem nebylo počítáno při sestavování rozpočtu na rok 2016, proto žádá organizace
o čerpání fondu investic na jejich pořízení. Dne 18. 4. 2016 bude Rada města Tišnova schvalovat
souhlas s čerpáním prostředků z fondu investic organizace na pořízení dvou kuchyňských sporáků a
na nutné stavební práce spojené s odstraněním stávajících vařičů až do výše 222.000,- Kč.
Výše uvedené investice lze hradit z fondu investic organizace.
Stav fondu investic k 31. 12. 2015 činil 30.657,42 Kč.
Předpokládaný stav fondu investic k 31. 12. 2016 po zapojení investičního příspěvku a nařízeného
odvodu bude činit cca 953.000,- Kč.
Předpokládané výdaje z fondu investic:
1) pořízení sporáků a stavební práce spojené s výměnou starých vařičů za nové,
celkem 222.000,- Kč
2) odhad ceny výměny oken a dveří, včetně ostatních výdajů spojených s touto akcí,
celkem 1.100.000,- Kč
Na základě výše uvedeného navrhujeme navýšení investičního příspěvku o 370.000,- Kč.
Celková hodnota investičního příspěvku bude činit 1.170.000,- Kč.

V Tišnově 12. 4. 2016
Tereza Urbanová

