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1. Návrh usnesení:
Zastupitelstvo města Žatce projednalo žádost ředitele Základní školy Žatec, Komenského alej 749,
okres Louny a schvaluje účelovou neinvestiční dotaci na opravu 28 oken v celkové výši 282.177,00
Kč.
Zastupitelstvu města Žatce schvaluje rozpočtové opatření v celkové výši 283.000,00 Kč, a to
čerpání rezervního fondu na poskytnutí dotace:
Výdaje: 741-6171-5901
Výdaje: 714-3113-5331-org. 552

- 283.000,00 Kč (čerpání RF)
+ 283.000,00 Kč (účelová neinvestiční dotace).

2. Zdůvodnění:
Materiál je Radě a Zastupitelstvu města Žatce předložen na základě žádosti ředitele Základní školy
Žatec, Komenského alej 749, okres Louny o schválení účelové neinvestiční dotace na financování
nákladů spojených s výměnou 28 oken v havarijním stavu ve výši 282.177,00 Kč.
Přílohou přikládá tři rozpočty v rámci poptávkového řízení na opravu.
FI činí k 31.12.2019 201.955,88 Kč a RF organizace k 31.12.2019 činí 169.475,65 Kč, ale ZŠ
nemůže dle § 30 odst. 2 písm. a) zákona 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních
rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, použít tyto prostředky, jelikož se jedná o výměnu
oken a ne o rozvoj činnosti:
(2) Rezervní fond, s výjimkou účelově určených peněžních darů a prostředků převedených podle §
28 odst. 3, používá příspěvková organizace
a) k dalšímu rozvoji své činnosti,

b) k časovému překlenutí dočasného nesouladu mezi výnosy a náklady,
c) k úhradě případných sankcí uložených jí za porušení rozpočtové kázně,
d) k úhradě své ztráty za předchozí léta.
Rezervní fond města ke dni 29.2.2020 činí 9.724.000 Kč.
3. Stanovisko odborů:
Finanční odbor doporučuje schválit účelovou neinvestiční dotaci z rezervního fondu města na
financování nákladů spojených s opravou oken.
Vyjádření paní Šmidtové - ORM:
Požadavek na opravu a repase dřevěných špaletových oken se uvádí již 16 let. Opakovaně je ORM
uvádí do tabulek pro opravy na každý rok od roku 2010. Nejhorší stav oken je na západní straně
fasády do ulice Vrchlického. Dřevěná okna jsou zkřížená, netěsní, lak je oloupaný, jsou nefunkční
okapničky, v některých třídách kvůli zkřížení rámů nejdou křídla zavřít. Okna začal odbor RM
opravovat na základě havarijního stavu v říjnu 2019 z finančních prostředků na opravy pro tento
rok. Finanční prostředky, které mohly být na tyto opravy uvolněny, umožnily opravit a zrepasovat
jen 14 oken do ulice Vrchlického.
Rada města Žatce na svém jednání dne 9.3.2020 přijala usnesení č. 158/20 v tomto znění:

158/20 Žádost o účelovou neinvestiční dotaci – výměna oken – ZŠ Žatec,
Komenského alej 749, okres Louny
Rada města Žatce projednala žádost ředitele Základní školy Žatec, Komenského alej 749,
okres Louny a doporučuje Zastupitelstvu města Žatce schválit účelovou neinvestiční dotaci na
opravu 28 oken v celkové výši 282.177,00 Kč.
Dále Rada města Žatce doporučuje Zastupitelstvu města Žatce schválit rozpočtové opatření v
celkové výši 283.000,00 Kč, a to čerpání rezervního fondu na poskytnutí dotace:
Výdaje: 741-6171-5901
Výdaje: 714-3113-5331-org. 552

- 283.000,00 Kč (čerpání RF)
+ 283.000,00 Kč (účelová neinvestiční dotace).

4. Přílohy:
- Žádost ZŠ Žatec, Kom. alej 749, okres Louny ze dne 18.2.2020
- Nabídka firmy Karel Šrámek - Žatec
- Nabídka firmy ALNUS s.r.o. Žatec.
- Nabídka firmy Zdeněk Matuška Hořovičky
Jednotlivé nabídky firem nebudou zveřejněny – obchodní tajemství.

