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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 investiční dotaci na pořízení dvou konvektomatů (součástí
je sada sprch) ve výši 476.000,00 Kč a účelovou neinvestiční dotaci na pořízení příslušenství ke
konvektomatu (filtrační systém, podstavec vysoký otevřený, sada-vsuny pro podstavec,
gastronádoby, rošty, apod.) ve výši 90.000,00 Kč.
Dále Zastupitelstvo města Žatce schvaluje rozpočtové opatření v celkové výši 566.000,00 Kč, a to
čerpání rezervního fondu na poskytnutí dotací:
Výdaje: 741-6171-5901
Výdaje: 714-3113-6351-org. 553
Výdaje: 714-3113-5331-org. 553

- 566.000,00 Kč (čerpání RF)
+ 476.000,00 Kč (účelová investiční dotace)
+ 90.000,00 Kč (účelová neinvestiční dotace)
Odpovídá: JUDr. Alena Hornátová
Termín: 6.4.2018

2. Zdůvodnění:

Materiál je předložen na základě žádosti ředitele Základní školy a Mateřské škola, Žatec, Jižní
2777, okres Louny o schválení účelové investiční dotace na pořízení dvou konvektomatů (součástí
je sada sprch) ve výši 476.000,00 Kč a účelové neinvestiční dotaci na pořízení příslušenství ke
konvektomatu (filtrační systém, podstavec vysoký otevřený, sada-vsuny pro podstavec,
gastronádoby, rošty, apod.) ve výši 90.000,00 Kč.
Ředitel školy uvádí, že v současné době používají v centrální kuchyni při pečení pokrmů
dvoutrubkové el. pece typu TPE 20A od výrobce Alba Hořovice z roku výroby 1998. Příkon jedné
trouby je 4 kW. Pece jsou dle revize (viz. příloha) navrženy k vyřazení, nejsou v dobrém
technickém stavu, jsou opotřebené, netěsní dvířka, únik tepla do prostoru kuchyně, nedostupnost
náhradních dílů, nevyhovují předpisům ČSN, koroze.
Při pořízení konvektomatu pro centrální kuchyň Jižní 2777, Žatec, která připravuje obědy pro 350

žáků základní školy a pro 44 zaměstnanců školy.
Na školní kuchyni by vznikla úspora:

masa – v porovnání s přípravou masa v tradičních troubách jsou váhové ztráty při vaření
v konvektomatu až o polovinu nižší

vařením v páře – při tradičním vaření ve vodě pokrm ztrácí váhu, barvu, minerální látky
a vitamíny. Naopak při použití parního režimu v konvektomatu jsou všechny výživové
hodnoty, váha pokrmu zachována.

tuků – při tepelné úpravě v parním konvektomatu není zapotřebí žádného tuku

enegie – rychlý náběh teploty, malé ztráty tepla, regulace proudění vzduchu umožní
uspořit až 50 % nákladů na energie

vody – pro vyvinutí páry je cca 20 l za hodinu. V porovnání s klasickým vyření
v kotlích je tato spotřeba zanedbatelná
V příloze ředitel školy dokládá nabídku od firmy Luboš Konrád (Gastro Konrád), Luční 291,
431 11 Jirkov – Březenec, IČ: 62201280.
Stav fondu investic PO k 31.12.2017 je 101.142,60 Kč.
Stav rezervního fondu PO k 31.12.2017 ve výši 86,94 Kč.
Rezervní fond města ke dni 2.3.2018 činí 5.093.000,00 Kč.
3. Stanovisko odboru:
Odbor Kancelář úřadu doporučuje schválit účelovou investiční dotaci ve výši 476.000,00 Kč a
účelovou neinvestiční dotaci ve výši 90.000,00 Kč z rezervního fondu města.
Rada města Žatce na svém jednání dne 26.2.2018 přijala usnesení č. 96/18 v tomto znění:
„96/18 Žádost o účelovou investiční a neinvestiční dotaci - ZŠ a MŠ, Žatec, Jižní 2777,
okres Louny“
Rada města Žatce projednala žádost ředitele Základní školy a Mateřské školy, Žatec, Jižní
2777, okres Louny a doporučuje Zastupitelstvu města Žatce schválit účelovou investiční dotaci na
pořízení dvou konvektomatů (součástí je sada sprch) ve výši 476.000,00 Kč a účelovou neinvestiční
dotaci na pořízení příslušenství ke konvektomatu (filtrační systém, podstavec vysoký otevřený,
sada-vsuny pro podstavec, gastronádoby, rošty, apod.) ve výši 90.000,00 Kč.
Dále Rada města Žatce doporučuje Zastupitelstvu města Žatce schválit rozpočtové opatření v
celkové výši 566.000,00 Kč, a to čerpání rezervního fondu na poskytnutí dotací:
Výdaje: 741-6171-5901
- 566.000,00 Kč (čerpání RF)
Výdaje: 714-3113-6351-org. 553
+ 476.000,00 Kč (účelová investiční dotace)
Výdaje: 714-3113-5331-org. 553
+ 90.000,00 Kč (účelová neinvestiční dotace).
4. Přílohy:

- Žádost ZŠ a MŠ Jižní ze dne 12.2.2018 včetně revize
- Nabídka od firmy Luboš Konrád (Gastro Konrád)
- Výpis z Registru ekonomických subjektů ČSÚ v ARES ze dne 14.2.2018

