Poznámka: Zveřejněna je pouze upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu
zveřejňovaných osobních údajů podle nařízení Evropského parlamentu a rady (EU)
2016/679 , o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o
volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně
osobních údajů a aplikačních zákonů ČR).
Nejsou dotčena práva podle § 16 odst. 2 písm. e) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích
(obecní zřízení) oprávněných osob uvedených v § 16 a § 17 téhož zákona.
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Příspěvek do 23. schůze Rady města Kuřimi konané dne 08.07.2020
Žádost o souhlas s čerpáním z FI ZŠ Tyršova
Obsah materiálu:

Důvodová zpráva

Materiál předkládá:

Ing. Petr Ondrášek - 1. místostarosta

Materiál zpracoval:

Mgr. Hana Němcová - referent - školství

Vedoucí odboru:

Ing. Karel Torn CSc. - tajemník

Důvodová zpráva:
Ředitelka Základní školy Kuřim, Tyršova 1255, okres Brno-venkov, příspěvkové organizace Mgr. Bc.
Hana Kočevová požádala, dle § 31 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních
rozpočtů, v platném znění, o schválení čerpání prostředků z fondu investic školy ve výši
679.929,60 Kč na financování těchto akcí (vizte příloha A):
1. Chystané investiční akce (uvedené ceny jsou s DPH, viz příloha C):
- oprava schodiště a zábradlí v prostoru mezi budovou Tyršova
a hřištěm
30.000,00 Kč
- oprava rampy a schodiště za jídelnou, Tyršova
30.000,00 Kč
- oprava schodiště a zábradlí u zubní ordinace, Tyršova
30.000,00 Kč
Celkem:
90.000,00 Kč
2. Opravy a investice, které již byly z důvodu havarijního stavu realizovány a faktury uhrazeny
z provozního rozpočtu (uvedené ceny jsou s DPH, viz příloha B):
- oprava v prostoru kotelny, topenářské práce, Tyršova
23.219,00 Kč
- oprava svítidel, čidel, vypínačů a venkovní výboj, Tyršova
11.833,80 Kč
- oprava havárie kotle, Tyršova
83.377,00 Kč
- oprava kanalizace v přízemí budovy Tyršova (před učebnou VV)
a související stavební práce (vybourání staré dlažby a pokládka
nové dlažby v chodbě) - doplatek
110.569.33
Kč
Celková fakturovaná částka za celou opravu kanalizace je 229.765,33 Kč.
Z FI byly již radou města schváleny částky 51.970,- Kč (RM č. 35/2019 ze dne 05.11.2019,
usnesení č. 464/2019) a 67.226,- Kč (RM č. 39/2019 ze dne 18.12.2019, usnesení
č. 561/2019). Celkově již byla schválena částka 119.196,- Kč. Ještě bylo nutno uhradit
vícepráce související s opravou ve výši 110.569,33 Kč.
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oprava a úprava 3 kabinetů a ředitelny, Tyršova - doplatek
61.143,70
Kč
Částka 1.050.000 Kč byla schválena Radou města č. 35/20019 ze dne 05.11.2019, usnesení
č. 465/2019. Celková fakturovaná částka (stavební práce + vybavení) je však 1.111.143,70
Kč.
- uzamykatelný, krytý přístřešek na kola pro zaměstnance, Tyršova
59.920,00Kč
- soubor skříní – ředitelna, Tyršova
60.500,00
Kč
- výdejní terminál LOGIC2, vč. příslušenství a napojení na jídelnu, Tyrš.
103.515,50
Kč
- opravy svítidel s čidlem vč. elektroinstalace, Komenského
16.379,77
Kč
- výdejní terminál LOGIC, vč. příslušenství a napojení na jídelnu, Kom.
59.471,50
Kč
Celkem uhrazené faktury:
589.929,60 Kč
-

Celkem požadovaná částka z fondu investic je 679.929,60 Kč.
Stav fondu investic Základní školy Kuřim, Tyršova 1255, okres Brno-venkov, příspěvkové organizace
ke dni 31.03.2020 je 2.589.909,02 Kč.
Návrh na usnesení:
RM
souhlasí
s čerpáním prostředků z fondu investic Základní školy Kuřim, Tyršova 1255, okres Brno – venkov,
příspěvkové organizace, se sídlem Tyršova 1255/56, 664 34 Kuřim, IČ 49457888 dle žádosti.
Termín plnění: 31.07.2020
Zodpovídá: Mgr. Hana Němcová - referent - školství
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