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.

bod jednání číslo
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Příspěvek do 29. schůze Rady města Kuřimi konané dne 01.12.2021
Žádost o souhlas s čerpáním fondu investic ZŠ Tyršova
Obsah materiálu:

Důvodová zpráva
A - žádost o souhlas s čerpáním FI, byt, mříž, plot
B - příloha č. 1, cenové nabídky byt
C - příloha č. 2, cenové nabídky mříž, plot

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 120.000
Kč za účelem financování oprav v obou budovách školy. (viz příloha A). Nabídkové ceny viz přílohy B,
C.
Budova Tyršova:
Opravy ve školním bytě (uvedené nabídkové ceny jsou s DPH, vizte příloha č. 1):
Dne 26.07.2021 bylo požádáno o uvolnění prostředků z FI na opravu školního bytu (malba, stěny,
stropy, oprava kuchyňské linky, oprava plynového kotle) v celkové výši 220.000 Kč.
Dne 25.10.2021 bylo požádáno o uvolnění prostředků z FI na opravu elektroinstalace v částce 90.000
Kč. Oběma žádostem bylo RM vyhověno. Ještě je třeba ve služebním bytě opravit obklady a podlahy,
aby mohl být využíván k pronájmu.
 obklady
18.010 Kč
 oprava podlahy
59.037 Kč
Celkem opravy Tyršova:
77.047 Kč
Budova Komenského:
Opravy (uvedené nabídkové ceny jsou s DPH, vizte příloha č. 2):
 navýšení ceny opravy mříží u hřiště (12.11.2020 požádáno o 90.000 Kč)
 oprava plotu u plynové stanice
Celkem opravy Komenského:
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9.360 Kč
26.000 Kč
35.360 Kč
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Stav fondu investic základní školy k 30.09.2021 je 1.388.261 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, IČO 49457888 ve výši
120.000 Kč dle žádosti.
Termín plnění: 15.12.2021
Zodpovídá: Mgr. Hana Němcová - referent - školství

Vytvořeno 29.12.2021 14:56:35
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Základní škola Kuřim, Tyršova 1255, okres Brno-venkov, příspěvková organizace
sídlo: Tyršova 1255/56, 664 34 Kuřim, statutární orgán: Mgr. Bc. Hana Kočevová
IČ: 49457888

Č. j.: ZSK 462/2021
Vyřizuje: Mgr. Bc. Hana Kočevová
Telefon: 541 230 307
Datum: 16. 11. 2021

Rada města Kuřimi
Jungmannova 968/75
664 34 Kuřim

Žádost o souhlas s čerpáním z fondu investic základní školy
Žádám Radu města Kuřimi o udělení souhlasu s čerpáním prostředků z fondu investic (dále jen „FI“)
Základní školy Kuřim, Tyršova 1255, okres Brno – venkov, příspěvkové organizace, sídlo Tyršova 1255/56,
664 34 Kuřim, IČ 49457888, za účelem financování níže uvedených oprav a havárie v budovách školy.
Budova Tyršova:
Chystané opravy (uvedené ceny jsou s DPH, viz příloha č. 1):
Dne 26. 7. 2021 jsme žádali o uvolnění prostředků z FI na opravu školního bytu (malba, stěny, stropy,
oprava kuchyňské linky, oprava plynového kotle) v celkové výši 220.000 Kč. Dne 25. 10. 2021 jsme žádali o
uvolnění prostředků z FI na opravu elektroinstalace v částce 90.000 Kč. Oběma žádostem bylo RM
vyhověno. Ještě je třeba ve služebním bytě opravit obklady a podlahy, aby mohl být využíván k pronájmu.
 obklady
18.010,- Kč
 oprava podlahy
59.037,- Kč
Celkem opravy Tyršova:
77.047,- Kč
Budova Komenského:
Chystané opravy (uvedené ceny jsou s DPH, viz příloha č. 3):
 oprava mříží u hřiště
Navýšení ceny opravy (žádáno 12. 11. 2020 o 90.000 Kč).
 oprava plotu u plynové stanice
Celkem opravy Komenského:

9.360,- Kč
26.000,-Kč
35.360,- Kč

Celkově žádám radu města o souhlas s čerpáním prostředků z FI ve výši 120.000,- Kč.
Stav fondu investic základní školy k 30. 09. 2021 je 1.388.261,- Kč.
Děkuji za pochopení a kladné vyřízení žádosti.
S pozdravem

Mgr. Bc. Hana Kočevová
ředitelka školy
Přílohy:
1. Cenové nabídky oprav budova Tyršova.
2. Cenové nabídky oprav budova Komenského.

tel.: 541 230 307
e-mail: skola@tyrsovkakurim.cz

www.tyrsovkakurim.cz
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