
Odbor školství a kultury  6.8. 

 

 

Pro jednání zastupitelstva města dne: 15.5.2019  

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 

377.393 Kč na opravu střechy na budově kulturního centra Fabrika. Použitý materiál v 

průběhu let již degradoval a je třeba provést jeho opravu. 

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

Městské muzeum a galerie ve Svitavách, o zvýšení neinvestičního příspěvku o 50.000 Kč na 

spolufinancování projektu Rozvoj partnerských vztahů v oblasti kultury a sportu Svitavy – 

Perečyn (Ukrajina) v roce 2019. Ten byl podpořen Pardubickým krajem dotací 40.000 Kč a 

Městské muzeum a galerie ve Svitavách je nositelem projektu. Finanční prostředky jsou v 

rozpočtu odboru školství a kultury. 

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

Základní škola Svitavy, Riegrova 4, o zvýšení neinvestičního příspěvku o 100.000 Kč na 

dofinancování opravy palubovky v tělocvičně školy. 

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

Internátní školní jídelna Svitavy o zvýšení neinvestičního příspěvku o 53.000 Kč, která bude 

použita v souvislosti se zvýšenými provozními výdaji při rozvážení obědů pro děti 

s bezlepkovou dietou ze školní jídelny gymnázia do Mateřské školy Svitavy, Československé 

armády 9, Základní školy Svitavy, Riegrova 4, a Základní školy Svitavy, nám. Míru 73. 

Finanční prostředky jsou v rozpočtu odboru školství a kultury. 
 

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 377.393 Kč na opravu střechy na budově kulturního centra Fabrika  

b) zvýšení neinvestičního příspěvku příspěvkové organizace Městské muzeum a galerie 

ve Svitavách o 50.000 Kč na spolufinancování projektu Rozvoj partnerských vztahů v 

oblasti kultury a sportu Svitavy – Perečyn (Ukrajina) v roce 2019  

c) zvýšení investičního příspěvku příspěvkové organizaci Základní škola Svitavy, 

Riegrova 4, o 100.000 Kč na dofinancování opravy palubovky v tělocvičně školy 

d) zvýšení investičního 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  

 


