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1. Návrh usnesení:

Zastupitelstvo města Žatce projednalo žádost ředitele Základní školy a Mateřské školy, Žatec,
Jižní 2777, okres Louny a schvaluje účelovou neinvestiční dotaci na zakoupení výškově
nastavitelných lavic a židlí ve výši 150.000,00 Kč.
Odpovídá: Ing. Karel Havelka, MSc.
Termín: ZM
2. Zdůvodnění:

Materiál je předložen na základě žádosti ředitele Základní školy a Mateřské školy, Žatec, Jižní
2777, okres Louny Ing. Zdeňka Němce o schválení účelové neinvestiční dotace na zakoupení
výškově nastavitelných lavic a židlí ve výši 150.000,00 Kč.
Jak uvádí pan ředitel (viz. žádost), původní lavice a židle jsou z roku 1984 a nesplňují
požadavky ustanovení § 7 odst. 1 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o
změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a § 11 odst. 1 vyhlášky
č. 410/2005 Sb., o hygienických požadavcích na prostory a provoz zařízení a provozoven pro
výchovu a vzdělávání dětí a mladistvých, ve znění pozdějších předpisů. Škola postupně díky
péči zřizovatele již obměnila 2/3 lavic a židlí, které splňují požadavky výše uvedených
předpisů.
Z kontroly Krajské hygienické stanice Ústeckého kraje z 10.3.2016 vyplývají nedostatky
v tomto směru (viz. příloha).

§ 7 odst. 1 zákona č. 258/2000 Sb.
Hygienické požadavky na prostory a provoz škol a školských zařízení, zařízení sociálně
výchovné činnosti, zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc, služby péče o dítě v dětské
skupině a živností, jejichž předmětem je péče o děti
(1)Školy a školská zařízení zapsaná do školského rejstříku, s výjimkou zařízení pro další
vzdělávání pedagogických pracovníků, školských poradenských zařízení a zařízení školního
stravování, a dále zařízení sociálně výchovné činnosti a zařízení pro děti vyžadující
okamžitou pomoc (dále jen "zařízení pro výchovu a vzdělávání") jsou povinny zajistit, aby
byly splněny hygienické požadavky upravené prováděcím právním předpisem na prostorové
podmínky, vybavení, provoz, osvětlení, vytápění, mikroklimatické podmínky, zásobování
vodou, úklid a nakládání s prádlem. Povinnost uvedenou ve větě první má i osoba provozující
v provozovně živnost, jejíž náplní je péče o děti do 3 let věku nebo výchova, výuka anebo
mimoškolní vzdělávání dětí nad 3 roky věku v předškolním zařízení, soukromé škole nebo
zařízení sloužícím odbornému vzdělávání, nezařazených do rejstříku škol a školských zařízení
a dále poskytovatel služby péče o dítě v dětské skupině, pokud se jedná o dětskou skupinu nad
12 dětí.
§ 11 odst. 1 vyhlášky č. 410/2005 Sb.
Vybavení nábytkem a rozsazení žáků
(1)Zařízení pro výchovu a vzdělávání a provozovny pro výchovu a vzdělávání musí být
vybavena nábytkem, který zohledňuje rozdílnou tělesnou výšku dětí a žáků a podporuje
správné držení těla. Židle a stoly pro děti a žáky musí splňovat normové hodnoty české
technické normy upravující velikostní ukazatele nábytku a musí umožňovat dodržování
ergonomických zásad práce žáků v sedě, které jsou upraveny v příloze č. 2 k této vyhlášce.
Pracovní stoly musí mít matný povrch. Při používání tabule musí být dodržena vzdálenost
minimálně 2 m od přední hrany prvního stolu žáka před tabulí. Pro žáky s těžším či
kombinovaným zdravotním postižením se používají ortopedické vertikalizační školní lavice
podle doporučení odborného rehabilitačního pracovníka s možností jejich polohování.
Stav rezervního fondu PO byl k 31.3.2016 ve výši 5.831,91 Kč a po přerozdělení
výsledku hospodaření z RM Žatce dne 6.6.2016 usn. č. 92/16 je stav RF PO ve výši
38.004,74 Kč.
Stav rezervního fondu města k 31.5.2016 je 6.589.000,00 Kč.

3. Stanovisko odboru:
Odbor Kancelář úřadu doporučuje schválit poskytnutí účelové neinvestiční dotace ve
výši 150.000,00 Kč z rezervního fondu města.

Rada města Žatce na svém jednání dne 9.5.2016 přijala usnesení č. 22/16 v tomto znění:
22/16 Žádost o účelovou neinvestiční dotaci – ZŠ a MŠ Jižní 2777, Žatec, okres Louny
Rada města Žatce projednala žádost ředitele Základní školy a Mateřské školy, Žatec, Jižní
2777, okres Louny Ing. Zdeňka Němce a doporučuje Zastupitelstvu města Žatce schválit
účelovou neinvestiční dotaci na zakoupení výškově nastavitelných lavic a židlí ve výši
150.000,00 Kč.
V případě schválení poskytnutí účelové neinvestiční dotace Zastupitelstvem města Žatce
schvaluje Rada města Žatce rozpočtovou změnu ve výši 150.000,00 Kč:
Výdaje: 741-6171-5901
Výdaje: 714-3113-5331-org. 553

- 150.000,00 Kč (čerpání RF)
+ 150.000,00 Kč (účelová neinvestiční dotace).

4. Přílohy:

-

Žádost ZŠ a MŠ Jižní o účelovou neinvestiční dotaci ze dne 13.4.2016
Protokol z kontroly Krajské hygienické stanice Ústeckého kraje z 10.3.2016

