
Odbor školství a kultury  4.7. 

 

 

Pro jednání zastupitelstva města dne: 11.9.2019  

Zpracoval: Mgr. Jiří Petr, odbor školství a kultury  

Předkládá: Mgr. David Šimek, starosta města  

 

 

 

Ekonomické úkony zřizovatele 
 

Důvodová zpráva: 

a) Předkládáme zastupitelstvu města návrh, aby vyhovělo žádosti příspěvkové organizace 

Středisko kulturních služeb města Svitavy o zvýšení neinvestičního příspěvku ve výši 50.000 

Kč na dofinancování vydání knihy k významnému životnímu jubileu loutkáře, hudebníka, 

divadelního autora a skladatele MUDr. Karla Šefrny. 

b) Předkládáme zastupitelstvu města návrh, aby vyhovělo žádosti příspěvkové organizace 

Středisko volného času Svitavy o zvýšení neinvestičního příspěvku o 40.000 Kč na 

dofinancování opravy oken na budově organizace v Purkyňově ulici. 

c) Předkládáme zastupitelstvu města návrh, aby vyhovělo žádosti příspěvkové organizace 

Městská knihovna ve Svitavách o zvýšení neinvestičního příspěvku o 20.000 Kč na 

dofinancování neuznatelných nákladů projektu Obec přátelská seniorům. Částka bude použita 

na služby (zámečník, truhlář…) při instalaci nových regálů. 

d) Předkládáme zastupitelstvu města návrh na snížení neinvestičního příspěvku na odpisy o 

2.196 Kč příspěvkové organizaci Základní škola a mateřská škola Svitavy – Lačnov. 

Důvodem je nižší realizační cena při pořízení altánu jako venkovní učebny, proto bude i nižší 

plánovaná částka na odpisy. 

e) Předkládáme zastupitelstvu města návrh na snížení neinvestičního příspěvku na odpisy o 

82.000 Kč příspěvkové organizaci Mateřská škola Svitavy, Větrná 11. Důvodem je vyřazení 

budovy odloučeného pracoviště v ulici U stadionu. Proto bude i nižší plánovaná částka na 

odpisy. 

f) Zastupitelstvo města na svém zasedání 15.5.2019 schválilo zvýšení investičního příspěvku 

dvěma příspěvkovým organizacím: Internátní školní jídelna a Základní škola Svitavy, 

Riegrova 4. Po realizaci obou akcí byly tyto kvalifikovány jako neinvestiční, proto 

navrhujeme změnit i text schváleného usnesení. 
 

Odbor školství a kultury doporučuje přijmout navržené usnesení. 

 

Návrh na usnesení: 

Zastupitelstvo města 

schvaluje 

a) zvýšení neinvestičního příspěvku příspěvkové organizaci Středisko kulturních služeb 

města Svitavy o 50.000 Kč na dofinancování vydání knihy k významnému životnímu 

jubileu MUDr. Karla Šefrny dle předloženého návrhu 

b) zvýšení neinvestičního příspěvku příspěvkové organizace Středisko volného času 

Svitavy o 40.000 Kč na dofinancování opravy oken na budově organizace v Purkyňově 

ulici  

c) zvýšení neinvestičního příspěvku příspěvkové organizace Městská knihovna ve 

Svitavách o 20.000 Kč na dofinancování neuznatelných nákladů projektu Obec 

přátelská seniorům dle předloženého návrhu 

 



d) snížení neinvestičního příspěvku na odpisy o 2.196 Kč příspěvkové organizaci 

Základní škola a mateřská škola Svitavy – Lačnov dle předloženého návrhu 

e) snížení neinvestičního příspěvku na odpisy o 82.000 Kč příspěvkové organizaci 

Mateřská škola Svitavy, Větrná 11, dle předloženého návrhu 

f) mění své usnesení č. 6 ze dne 15. 5. 2019 v bodě F/8 písm.c) takto: schvaluje zvýšení 

neinvestičního příspěvku příspěvkové organizaci Základní škola Svitavy, Riegrova 4, o 

100.000 Kč na dofinancování opravy palubovky v tělocvičně školy 

g) mění své usnesení č. 6 ze dne 15. 5. 2019 v bodě F/8 písm.d) takto: schvaluje zvýšení 

neinvestičního příspěvku příspěvkové organizaci Internátní školní jídelna Svitavy o 

53.000 Kč na zvýšené provozní výdaje při rozvážení obědů pro děti s bezlepkovou dietou 

v roce 2019 

Z: vedoucí odboru školství a kultury  


