Materiál číslo: 11

K projednání Zastupitelstvu města Tišnova – 16.04.2018
Předkládá Bc. Dospíšil Jiří - předseda
___________________________________________________________________________
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 provozního příspěvku Základní škole Tišnov, nám. 28.
října, příspěvkové organizaci
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Anotace
Důvodová zpráva
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Návrh usnesení
Zastupitelstvo města Tišnova
I.
schvaluje
navýšení provozního příspěvku Základní škole Tišnov, nám. 28. října, příspěvkové
organizaci o 100.000,- Kč, v celkové částce bude na rok 2018 provozní příspěvek
činit 4.000.000,- Kč

Zpracováno dne 05.04.2018
Předkladatel

Za správnost

Zpracovatel

Bc. Dospíšil Jiří
předseda

Ing. Jůzová Petra
vedoucí odboru

Ing. Jůzová Petra
vedoucí odboru

Právní garance

Garant

Bc. Dospíšil Jiří
starosta města

Anotace
ZŠ 28. října Tišnov, p. o. předložila žádost o navýšení provozního příspěvku o 100.000, Kč.
Důvodem jsou mimořádné náklady na opravy učeben, které příspěvkové organizaci vznikly z
důvodu poruchy zařízení na ohřev vody v bytě nad učebnami.

Důvodová zpráva
ZŠ 28. října Tišnov, p.o. předložila žádost o navýšení provozního příspěvku o 100 tis. Kč.
Důvodem jsou mimořádné náklady, které příspěvkové organizaci vznikly z důvodu poruchy
zařízení na ohřev vody v bytě nad učebnami. Byla vytopena učebna ICT, učebna chemie,
šatny 2. stupně. V učebně ICT byly vodou poničeny počítačové sestavy (16 kusů), stoly, židle,
výmalba, podlaha a elektroinstalace. V učebně chemie byly poškozeny žákovské lavice, židle,
skříňky, dataprojektor, výmalba, podlaha a demonstrační stůl se dřezem (učitelská katedra).
V šatnách bylo vodou způsobeno promáčení stropu.
Vzhledem k tomu, že došlo k velkému znehodnocení učebny chemie, rozhodla se
příspěvková organizace již nyní provést generální rekonstrukci této učebny a zařízení.
Původně tato akce byla plánována v horizontu 2-3 let (v závislosti na vyhlášení dotačního
titulu).
Celkové výdaje na opravy vzniklé z důvodu havárie vody a na rekonstrukci učebny a zařízení
chemie činí cca 868 tis. Kč. Pojišťovna by měla příspěvkové organizaci pokrýt škodu ve výši
cca 471 tis. Kč. Zbylou část výdajů škola plánuje uhradit ze svých fondů, a to z investičního
fondu ve výši cca 122 tis. Kč, rezervního fondu ve výši cca 148 tis. Kč a dále ze svého
rozpočtu. K pokrytí výdajů z rozpočtu organizace je třeba navýšit provozní příspěvek škole na
rok 2018 o 100 tis. Kč.

Předpokládaná výše plnění za škodu vzniklou únikem vody v ZŠ Tišnov nám. 28. října 1708
Obsah plnění
Vysoušení - práce provedené firmou Mibag
Vysoušení - náklady za energii
Stoly a židle-10 setů a 2 židle á 3 348 Kč a 10 židlí á 847 Kč
3 skříně velké á 3 000 Kč a 2 malé á 2 000 Kč
Nábytek do učebny chemie
Nábytek do učebny chemie (investice nad 40 tis. Kč)
Katedra v chemické učebně - nebude hrazena
Žárovky - 24 ks á 130 Kč
Podlahová krytina vč. demontáže a likvidace
Podlahová krytina - položení
PC sestavy 14 sestav á 4 000 Kč a 4 monitory á 1 300 Kč
Dataprojektor DELL 1510X
Oprava rezavějících lavic (odstranění rezu vč. nátěru)
Malování
Náklady na úklid (8 uklizeček - tj. 40 hod á 88,10 Kč/hod)
Práce školníka při obsluze vysoušečů 27 hod á 122 Kč/hod
CELKEM
Pokrytí nákladů z:
z rozpočtu školy
z FRIM
z RF
žádost o navýšení rozpočtu z MÚ
celkem
V Tišnově dne 19. 3. 2018

Hrazeno pojišťovnou Hrazeno z prostředků ZŠ
76 278,00
17 755,00
41 950,00
40 572,00
13 000,00
12 580,00
122 853,00
122 000,00
0,00
22 276,00
3 120,00
1 500,00
13 640,00
156 413,00
61 200,00
68 800,00
19 320,00
3 000,00
bude stanoveno
3 000,00
59 082,00
4 722,00
4 414,00
470 894,00
396 581,00

27 108,00
122 125,00
147 348,00
100 000,00
396 581,00

z prostředků ZŠ

