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.
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Příspěvek do 8. zasedání Zastupitelstva města Kuřimi konané dne 30.09.2014
Schválení realizace investiční akce-ZŠ Kuřim Jungmannova vybudování
nových výukových kapacit - přestavba
Obsah materiálu:

Důvodová zpráva
A - studie

Materiál předkládá:

Ing. Oldřich Štarha - Místostarosta

Materiál zpracoval:

Silvie Peřinová - referentka odboru investičního

Důvodová zpráva:
Záměrem města je koupit od Jihomoravského kraje objekt, původně určený službě škole na ul.
Otevřená č. 1227, k rozšíření kapacity ZŠ Jungmannova. Pro zjištění skutečného stavu objektu,
možnost jeho využití a odborný odhad jeho ceny byla zpracována architektonická studie stavby.
Město Kuřim má odkup objektu schválen Zastupitelstvem města Kuřim - ZM č. 5 ze dne 25.6.2014.
Rada Jihomoravského kraje přijala nabídku města Kuřim na odprodej a doporučila ji k projednání na
zářijovém Zastupitelstvu Jihomoravského kraje, které prodej pozemku a objektu schválilo.
V červenci byla vypsána výzva na poskytnutí dotace na Rozvoj výukových kapacit základních a
mateřských škol z Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy s termínem podání žádostí do
31.8.2014. V souvislosti s žádostí o dotaci byla Radou města vybrána varianta rekonstrukce objektu.
Město Kuřim podalo žádost o dotaci ve výši cca 23 mil. Kč. Z dotace lze hradit výdaje na projektovou
činnost, inženýrskou činnost, dodávky interiérového vybavení, úpravy venkovních ploch, dále do
spolufinancování mohou být zahrnuty výdaje před vydáním Registrace akce - nákupy nemovitostí, PD,
inženýrská činnost. Výše dotace činí 85 % z celkových nákladů. Předpokládané náklady na stavební
práce jsou 17,2 mil. Kč vč. DPH. V tuto chvíli čekáme na registraci žádosti.
Budou vybudovány čtyři kmenové učebny, doplňkové kapacity zázemí školy (šatny, kabinety, sociální
zařízení, úprava okolní plochy).
V případě poklesu počtu žáků lze rekonstruovaný objekt využít jako:
- samostatnou školní družinu
- kmenové učebny s možností následného vybudování chybějících odborných učeben ve
stávající budově školy
- prostor pro školní dílny a učebny technické výchovy
Vzhledem ke skutečnosti, že záměrem města je využívat rekonstruovaný objekt již ve školním roce
2015/2016 je nezbytné zahájit výběrové řízení na zpracování projektové dokumentace pro realizaci.
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OI bude žádat rozpočtovým opatřením o navýšení ORG 1287 000 000 o částku 500 000 Kč na
financování zpracování projektové dokumentace pro realizaci.
OI doporučuje Zastupitelstvu města Kuřim schválení realizace investiční akce „ZŠ Kuřim
Jungmannova vybudování nových výukových kapacit - přestavba“.
Příloha

A - studie

Návrh na usnesení:
ZM s o u h l a s í s realizací investiční akce „ZŠ Kuřim Jungmannova vybudování nových výukových
kapacit - přestavba“.
Termín plnění: 31. 12. 2015 (OI)

Vytvořeno 26.9.2014 13:33:57

2

