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1. Návrh usnesení:

Zastupitelstvo města Žatce projednalo žádost ředitelky Základní školy Žatec, nám. 28. října
1019, okres Louny a schvaluje účelovou neinvestiční dotaci na pořízení výškově stavitelného
nábytku – lavice a židle ve výši 190.000,00 Kč.
Odpovídá: Ing. Havelka
Termín: ZM
2. Zdůvodnění:

Materiál je předložen na základě žádosti ředitelky Základní školy Žatec, nám. 28. října 1019,
okres Louny Mgr. Jany Hassmanové o schválení účelové neinvestiční dotace na pořízení
výškově stavitelného nábytku – lavice a židle ve výši 190.000,00 Kč.
Rada města Žatce na svém jednání dne 7.11.2016 přijala usnesení č. 454/16 v tomto znění:
454/16 Žádost o účelovou neinvestiční dotaci ZŠ Žatec, nám. 28. října 1019, okres Louny
Rada města Žatce projednala žádost ředitelky Základní školy Žatec, nám. 28. října 1019,
okres Louny a doporučuje Zastupitelstvu města Žatce schválit účelovou neinvestiční dotaci na
pořízení výškově stavitelného nábytku - lavice a židle ve výši 190.000,00 Kč.
V případě schválení poskytnutí účelové neinvestiční dotace Zastupitelstvem města Žatce
schvaluje Rada města Žatce rozpočtovou změnu ve výši 190.000,00 Kč:
Výdaje: 741-6171-5901
Výdaje: 714-3113-5331-org. 551

- 190.000,00 Kč (čerpání RF)
190.000,00 Kč (účelová neinvestiční dotace)

Jak uvádí paní ředitelka (viz žádost), dotace bude využita na nákup výškově stavitelného
nábytku do kmenových tříd (viz § 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).
§ 11 Vybavení nábytkem a rozsazení žáků odst. 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.
Škola doposud vybavila výškově stavitelným nábytkem 8 tříd (1-2 třídy ročně, hrazeno
z rezervního fondu PO a provozního příspěvku na činnost). Požadovaná dotace pokryje
náklady na další 3 kmenové třídy (tzn. 45 ks dvoulavic vel. 3-7 a 90 ks židlí vel. 4-7), čímž by
byla škola plně vybavena v kmenových třídách výškově stavitelným nábytkem.
RF organizace ke dni 30.9.2016 činí 123.464,61 Kč a škola počítá s jeho použitím v případě
nedoplatků energií, popř. v roce 2017 na realizaci další fáze zkvalitnění zabezpečovacích
prvků školy – hlavní brána a branky.
Rezervní fond města ke dni 31.10.2016 činí 2.732.000,00 Kč.

3. Stanovisko odboru:
Odbor Kancelář úřadu doporučuje schválit poskytnutí účelové neinvestiční dotace ve výši
190.000,00 Kč z rezervního fondu města.
4. Příloha:

Žádost ZŠ nám. 28. října o účelovou neinvestiční dotaci ze dne 17.10.2016

