Pozn.: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních
údajů podle Obecného nařízení o ochraně osobních údajů 2016/679 a zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních
údajů v platném znění.

Ústecký kraj

Zasedání Zastupitelstva Ústeckého kraje
Do zasedání ZÚK

Bod programu:

14.7

15. zasedání zastupitelstva konané dne 27. 6. 2022
Věc:
Stanovení investičního příspěvku pro rok 2022 – Gymnázium Chomutov, příspěvková organizace
Materiál na stůl:
Důvod předložení:
žádost organizace
Nárok na rozpočet:
snížení položky 5901, § 6172 „Centrální rezerva“
Projednáno:
Rada Ústeckého kraje
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Přílohy:
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Název: bod 14.7 priloha 1.pdf

předběžný rozpočet, fondy

U

14.7-2

Název: bod 14.7 priloha 2.pdf

žádost organizace, protokol KHS,
rozpočty

U

Návrh na usnesení:
Zastupitelstvo Ústeckého kraje
rozhoduje
o stanovení závazného ukazatele – účelového investičního příspěvku pro rok 2022, pro Gymnázium
Chomutov, příspěvkovou organizaci, sídlo: Mostecká 3000, 430 01 Chomutov, IČO: 61342645, ve výši 7
101 tis. Kč, na rekonstrukci osvětlení v budově školy a související stavební úpravy (Mostecká 3000).

Důvodová zpráva:
Gymnázium Chomutov, příspěvková organizace
Stanovení závazného ukazatele pro rok 2022:
účelový investiční příspěvek – ve výši 7 101 tis. Kč – na rekonstrukci osvětlení v budově školy a související
stavební úpravy (Mostecká 3000)
Organizace dne 29. 4. 2022 převzala od projektanta dokončenou projektovou dokumentaci, výkaz výměr a
položkový rozpočet na rekonstrukci osvětlení a související stavební úpravy na budově Gymnázia Chomutov,
Mostecká 3000, 430 01 Chomutov. Projektová dokumentace byla hrazena z fondu investic organizace,
finanční prostředky ve výši 225 tis. Kč byly do fondu převedeny z rezervního fondu UR 066/42R/2022 ze dne
6. 4. 2022.
Osvětlení budovy školy, které je více jak 31 let staré, nesplňuje hygienické normy na ochranu zdraví žáků a
zaměstnanců školy a představuje vysokou finanční zátěž plynoucí z energetické náročnosti stávajícího
osvětlení. Nevyhovující stav osvětlení je již pospán v nálezu KHS ÚK z roku 2016. Součástí plánovaných
stavebních prací je kompletní výměna osvětlovacích těles vč. nezbytných elektromontážních prací. Dále
budou provedeny související stavební úpravy v podobě snížení podhledových konstrukcí pomocí
sádrokartonových systémů.
Realizací těchto stavebních prací dojde k významné úspoře finančních nákladů, vynaložených na úhradu
spotřeby elektrické energie, revize a opravy současného systému osvětlení, který je v havarijním stavu.
Předpokládá se úspora elektrické energie v rozmezí 20 – 30 % současné spotřeby.
Roční výše odpisů byla příspěvkovou organizací pro tuto akci stanovena ve výši cca 83 tis. Kč
Vyjádření odboru školství, mládeže a tělovýchovy:
Odbor školství, mládeže a tělovýchovy Krajského úřadu Ústeckého kraje doporučuje poskytnutí účelově
určeného příspěvku zřizovatele - pro rok 2022, ve výši 7 101 tis. Kč na rekonstrukci osvětlení v budově školy
a související stavební úpravy (Mostecká 3000) a to snížením položky 5901, § 6172 „Centrální rezerva“
Vyjádření investičního odboru:
Odbor INV byl s touto akcí seznámen, akce nekoliduje s žádnou akcí připravovanou naším odborem a
souhlasíme s její realizací.
Vyjádření odboru ekonomického:
Ekonomický odbor akceptuje navržené usnesení za podmínky, že organizace je dostatečně odborně
způsobilá pro samostatnou realizaci uvedené investiční akce.
Při zadávání projektové dokumentace byla předpokládaná výše rekonstrukce cca 2 000 tis. Kč. Z projektové
dokumentace vyplynula cena 7 101 tis. Kč.
Materiál je předkládán k rozhodnutí Zastupitelstvu Ústeckého kraje v souladu s čl. 6 odst. 6.4 Metodiky
předkládání finančních podkladů příspěvkových organizací Ústeckého kraje, schválena Radou Ústeckého
kraje usnesením č. 044/15R/2021 ze dne 5. 5. 2021 (Směrnice S-02/2021).
(znění čl. 6 „Závazné ukazatele příspěvkových organizací“ odst. 6.4: „O změnách závazných ukazatelů nad 5
000 tis. Kč rozhoduje Zastupitelstvo Ústeckého kraje …“)
Rada Ústeckého kraje po projednání dne 8. 6. 2022 navrhuje Zastupitelstvu Ústeckého kraje rozhodnout tak,
jak je uvedeno v návrhu na usnesení.
Současně Rada Ústeckého kraje uložila:
1. Mgr. Romanu Kovářovi, vedoucímu odboru školství, mládeže a tělovýchovy, zabezpečit veškeré potřebné
úkony k realizaci tohoto usnesení s termínem: 15. 7. 2022
2. statutárnímu orgánu příspěvkové organizace předložit vyúčtování závazného ukazatele s termínem: 20. 12.
2022
Zpracoval / konzultoval:

Předkládá:

Bc. Jana Mayerová/ Mgr. Roman Kovář

Ing. Jindra Zalabáková (uvolněný zastupitel)

Schvalovací cesta:
1

Mgr. Roman Kovář (vedoucí odboru)

Mgr. Roman Kovář 13. 6.
2022

2

Ing. Jindra Zalabáková (uvolněný zastupitel)

Ing. Jindra Zalabáková
13.6.2022

Podpis zpracovatele:

Bc. Jana Mayerová 10. 6. 2022

