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Rada města Milevska 
 

Podklad pro schůzi rady č. 23               dne 11.10.2021                               OF232102R 

  

Žádost o souhlas s čerpáním investičního fondu – 1. ZŠ  

 

2. Důvodová zpráva 

OF obdržel od ředitele 1.ZŠ PaedDr. Martina Hrycha žádost o čerpání investičního fondu na 
akce, které nebyly uvedeny v rozpočtu investičních akcí na rok 2021, ale jejichž realizace 
v průběhu roku 2021 vyplynula: 

1) Jazyková učebna 

Ze znaleckého posudku vyplynulo, že pod hurdiskovým stropem je nutno vytvořit ještě jeden 
strop ze sádrokartonu, který by v případě odlomení hurdisky zachytil padající materiál. 
Celkové náklady na rekonstrukci stropu činí 86.383,11 Kč. V učebně bylo potřeba přebudovat 
původní elektrorozvody, osvětlení a rozvod počítačové sítě. Celkové náklady na rekonstrukci 
elektroinstalace a PC sítě činí 42.522 Kč. Dále vznikly náklady na stavební úpravy ve výši 
183.835,30 Kč a na zadávací dokumentaci jazykové učebny ve výši 38.115 Kč. 

2) Sborovna 1. stupně, ředitelna a kancelář školy 

Budova školy je postavena v roce 1935, poslední rekonstrukce elektroinstalace byla 
provedena v roce 1981. Proto se jeví jako vhodné, aby při opravách místností byly tyto již 
připraveny na možnost použití moderní techniky. Celkové náklady na elektroinstalaci a rozvod 
PC sítě ve sborovně 1. stupně činí 46.968 Kč, náklady na elektroinstalaci, rozvody PC a 
zabezpečovací zařízení v ředitelně a kanceláři školy pak 32.993 Kč. 

3) Rekonstrukce stávajícího zabezpečovacího systému 

Cena za provedení rekonstrukce stávajícího zabezpečovacího systému činí 14.891 Kč. 

 

Příspěvková organizace nerealizovala investici plánovanou na rok 2021- nákup konvektomatu. 
Tato investice byla přesunuta na další rozpočtová období. Počáteční stav investičního fondu 
k 1.1.2021 činil 1.073.103,37 Kč. Nerealizací investice ve výši 600.000 Kč se aktuální stav 
investičního fondu zvýšil na 1.673.103,37 Kč. 

 

Shrnutí: 

aktivita částka 

rekonstrukce sádrokartonového stropu 86 383,11 Kč 

elektroinstalace a rozvody PC v jazykové učebně 42 522,00 Kč 

stavební úpravy jazykové učebny 183 835,30 Kč 

vyhotovení zadávací dokumentace k jazykové učebně  38 115,00 Kč 
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elektroinstalace sborovna 46 968,00 Kč 

elektroinstalace kancelář a ředitelna 32 993,00 Kč 

rekonstrukce zabezpečovacího systému 14 891,00 Kč 

Celkem čerpání investičního fondu 445 707,41 Kč 

 

 

 


