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Staré Křečany dne 25. ledna 2019
3. veřejné zasedání
Zastupitelstva obce
Staré Křečany čp. 38
407 61 Staré Křečany
Bod č. 11
ZŠ a MŠ Staré Křečany - zpráva o průběhu investičních akcí v roce 2018 v budově ZŠ
Předkládám na 3. veřejné zasedání zastupitelstva obce Staré Křečany soubor
písemných materiálů ve věci investičních akcí a oprav, které proběhly v průběhu roku 2018
v budově ZŠ. Na základě inspekční zprávy ČŠI došlo k závažným zjištěním, kde v závěru
inspekční zprávy tento orgán stanovil neodkladné odstranění zjištěných závad. Jednalo se o
okamžité uzavření školní tělocvičny vzhledem k nevyhovujícímu stavu podlahy a dále
elektro instalace nového zařízení ve školní kuchyni. Vzhledem ke shora uvedeným
okolnostem bylo využito situace, kdy probíhaly stavební úpravy na budově a provedla se
celková oprava podlahy , včetně sanace zdiva v tělocvičně , dále vzhledem k nutnosti
instalace a výměny zařízení kuchyně bylo nutné provést přívod nové elektroinstalace ke
školní kuchyni. Zde bylo využito též prováděných stavebních úprav budovy a provedla se
instalace zařízení.
Dne 25.1.2019 po uzávěrce byly předloženy ředitelkou školy níže uvedené dokumenty.
1) Oznámení o stavu finančních prostředků ZŠ a MŠ k 31.12.2019
2) Žádost o finanční dotaci na doplatek elektroinstalace šk. kuchyně a proplacení
nezohledněných prací v rozpočtu opravy tělocvičny (sanace, injektáž) s rozpočtem
akce a fakturou.
3) Vyhodnocení nabídek ve věci Elektroinstalace školní kuchyně
4) Oznámení o přijatých darech za rok 2018
5) Žádost o stanovení ceníku pronájmu učebny pohybové výchovy

Návrhy usnesení:
1) Zastupitelstvo obce projednalo a bere na vědomí:
a) Oznámení o stavu finančních prostředků ZŠ a MŠ k 31.12.2019
b) Vyhodnocení nabídek ve věci Elektroinstalace školní kuchyně
c) Oznámení o přijatých datech za rok 2018

2) Zastupitelstvo obce projednalo a schvaluje.
a) Finanční dotaci na doplatek elektroinstalace školní kuchyně a proplacení
nezohledněných prací v rozpočtu opravy tělocvičny (sanace,injektáž) a to ve
výši 328912,07-Kč (sanace tělocvičny a injektáž) a 202540,30-Kč elektroinstalace
do školní jídelny ve výši 202540,30-Kč
b) Ceník pronájmu učebny pohybové výchovy
- Soukromé volnočasové aktivity občanů obce St.Křečany …………..,-Kč
- Soukromé volnočasové aktivity občanů mimo obec Staré Křečany……,-Kč
- Výdělečná činnost
…….,-Kč
- Zájmové a společenské organizace působících a se sídlem v obci budou mít
pronájem bezúplatný
- Zájmové a společenské organizace, které nemají sídlo v obci …………..,-Kč

František MORACEC
starosta obce Staré Křečany

