
MATERIÁL BEZ OSOBNÍCH ÚDAJ Ů  

 
Základní škola Žďár nad Sázavou, Komenského 6, 

příspěvková organizace 

MATERIÁL PRO RADU MĚSTA č. 73 

 DNE: 25. 9. 2017 JEDNACÍ ČÍSLO:    1210/2017/3ZŠ 

 

NÁZEV: 
 

Návrh rozpočtu PO Základní škola Žďár nad Sázavou, Komenského 6 

 

ANOTACE: 
Základní škola Žďár nad Sázavou, Komenského 6 předkládá v souladu s Pravidly zřizovatele ve 

vztahu k PO města ze dne 26. 6. 2017 návrh rozpočtu na rok 2018 

 

NÁVRH USNESENÍ 
 
Rada města po projednání schvaluje pro rok 2018 pro PO Základní škola Žďár nad Sázavou, 
Komenského 6: 

o Návrh rozpočtu PO včetně oprav z vlastních zdrojů ve výši 500 tis. Kč 
o Limit reprefondu ve výši 10.000,- Kč 
o Odpisový plán 

Rada města po projednání bere na vědomí požadavek PO Základní škola Žďár nad Sázavou, 
Komenského 6 do rozpočtu města na rok 2018: 

o Požadavek na příspěvek od zřizovatele ve výši 6 706 tis. Kč 
o Plán oprav a rekonstrukcí z rozpočtu zřizovatele ve výši 2 480 tis. Kč 

Starosta města: Místostarosta města: Tajemník MěÚ: 

Odbor majetkoprávní: Odbor ST a vnitřních věcí: Odbor finanční: 

Odbor komunál. služeb + TSBM: Odbor rozvoje a územního 
plánování: 

Odbor stavební: 

Odbor školství, kultury a sportu: Odbor sociální: Odbor živnostenský: 

Odbor dopravy: Odbor životního prostředí: Odd. správy měst. lesů a ryb.: 

Oddělení informatiky: Odd. fin. kontroly a inter. auditu Městská policie 

Projektový koordinátor: Krizové řízení:  

Zpracoval: ředitel PO 

 

Předkládá: PO 

 



 

 
 

Název materiálu: Návrh rozpočtu PO Základní škola Žďár nad Sázavou, Komenského 6, na rok 
2018 
 
Počet stran: 3 
 
Počet příloh:  

- Návrh rozpočtu 

- Odpisový plán 

- Fondy organizace 

- Náklady a výnosy roku 2018 a výhled do roku 2020 

- Příspěvek zřizovatele 2017 

 
 
Popis 
Ředitel ZŠ Komenského 6, Žďár nad Sázavou předkládá  
 
Návrh rozpočtu Základní školy Žďár nad Sázavou, Komenského 6, na rok 2017 

 
 
Podrobnosti k plánu oprav a rekonstrukcí z rozpočtu zřizovatele ve výši 2 480 tis. Kč 
 

Oprava střechy a okapů – oprava střechy ve smyslu drobných lokálních oprav a dále pak oprava 
netěsnosti spojů okapů. 
 
Zdůvodnění:  

- do budovy zatéká je nutná oprava, požadavek byl projednán s TZB MU ZR. 

------------------------------------- 
Oprava těsnosti oken na schodišti – nutná oprava, protože při dešti do budovy zatéká. Řešeno 
již od roku 2006 s TZB ZR, dosud nevyřešeno.  
 
Zdůvodnění: 

- při posledním dešti opět stékala voda po schodišti v budově. Projednáno s TZB MU ZR. 

-------------------------------------- 
Řízení přístupu osob do školy – oddělení traktu školní družiny od zbytku prostor školy. Oddělení 
proběhne vystavěním přepážky s dvoukřídlými dveřmi v prostorách ŠD a dveřmi v 1. poschodí.  
 
Zdůvodnění: 

- v současné době si vyzvedávají rodiče děti ze ŠD v šatnách a musí projít traktem školy, 

směrem od hlavního vchodu. Zřízením odděleného traktu nebudou mít dospělí přístup do 

ostatních prostor školy a sníží se tím bezpečnostní rizika pro ostatní děti. Bylo projednáno 

s  TZB MU ZR 

--------------------------------------- 

Kanalizace suterén školy – další etapa výměny kanalizačního potrubí 
 

Zdůvodnění: 
- probíhající oprava kanalizace školy je vzhledem k finanční náročnosti rozdělena na několik 

etap. 1. etapa proběhla v létě 2017 

 
 
 
 



------------------------------- 
Odhlučnění tělocvičny – další etapa vedoucí ke zlepšení akustiky - dozvuků v tělocvičně, formou 
obložení stěn 
 
Zdůvodnění: 
 

- v roce 2015 proběhlo odhlučnění stropu v tělocvičně, následně pak měření dozvuků, které 

provedl Zdravotní ústav se sídlem v Ostravě - Centrum hygienických laboratoří. Zpráva je 

k dispozici u TZB MU ZR. 

Citace: Po akustických úpravách stropu tělocvičny lze konstatovat velké zlepšení doby dozvuku 
v prostoru tělocvičny (po porovnání s předchozím měřením). Avšak z výsledku současného měření 
vyplývá, že byla naměřena zvýšená doba dozvuku. Je nutné navrhnout další akustické úpravy 
prostoru (např. stěny). 
 
---------------------------------- 
Úprava fasády – odstranění starého loga z fasády školy 
 
Zdůvodnění: 

- změnou loga instituce postrádá prezentace předchozího loga na fasádě jakýkoli smysl. 

Bylo projednáno s TZB MU ZR 

---------------------------------- 
Oprava WC 5.patro – oprava obkladů 
 
Zdůvodnění: 

- havarijní stav obkladů na toaletách, obklady praskají a hrozí jejich odpadávání a poranění 

dětí. Bylo projednáno s TZB MU ZR 

--------------------------------- 
Odvětrání učebny keramiky – vybourání otvoru a instalace větráku 
 
Zdůvodnění: 

- při vypalování keramiky ve vypalovací peci vznikají zdraví škodlivé plyny, které nelze 

z prostor odvětrávat. Bylo projednáno s  TZB MU ZR 

----------------------------------- 
Analogové hodiny do tříd  -instalace do tříd 

 

Zdůvodnění: 
- v současné době nemáme ve třídách centrálně řízené hodiny. Ve třídách jsou umístěny 

hodiny na baterie, náklady na jejich provoz jsou neúměrně vysoké, je třeba dokupovat stále 

nové baterie. Instalací hodin na el. proud dojde ke zmírnění ekologické zátěže a ke snížení 

nákladů na provoz. 

---------------------------------------- 

Revitalizace trávníku – vyrovnání plochy, obnovení travní plochy 
  

Zdůvodnění: 
 

- po předchozích všelijakých úpravách školy obsahuje prostor školního dvory hluboké 

nerovnosti, které jsou nebezpečné při pohybu žáků, kteří tento prostor využívají o velké 

přestávce, dále pak k výuce a v čase fungování školní družiny. Pohyb dětí po ploše není 

bezpečný, hrozí distorze nebo zlomeniny. 

 

 



Geneze případu 
 
 
Návrh řešení 

 

 

 

 

 
Varianty návrhu usnesení 
RM po projednání schvaluje Návrh rozpočtu Základní školy Žďár nad Sázavou, Komenského 6, na 
rok 2018. 
RM po projednání neschvaluje Návrh rozpočtu Základní školy Žďár nad Sázavou, Komenského 6, 
na rok 2018. 

 

 
Doporučení předkladatele 
Doporučuji schválit Návrh rozpočtu Základní školy Žďár nad Sázavou, Komenského 6, na rok 2018 
 
 
Stanoviska  
 
Návrh rozpočtu Základní školy Žďár nad Sázavou, Komenského 6, na rok 2018 byl projednán s:  

místostarostou města 

vedoucí odboru ŠKS MU ZR 

TZB MU ZR 

 

 


