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I N F O R M A C E 

pro jednání zastupitelstva města dne 26.2.2015

K tvrzení zastupitele Mgr. Jiřího Šolce na zastupitelstvu města 29. 1. 2015 a 

v Libereckém zpravodaji: 

Na odboru majetkové správy v době, kdy jsem končil, vznikl strategický dokument, který říká, co 

všechno musíme s těmi školami udělat. Bylo zpracováno minimálně 8 projektů na rozšíření kapacit 

základních škol. Máme to podáno na ministerstvu školství a tělovýchovy. Všichni o tom tady vědí. 

Jenom v tom rozpočtu ty peníze nejsou. Nemůžeme to udělat tak, že když nám z ministerstva teď 

prachy nedají, že to neuděláme. My to musíme udělat tak jako tak a mimo jiné, jak jsem tady mluvil 

o tom, že schválilo závazné usnesení, tak už 5 let tady je schválené usnesení z dílny pana tehdejšího 

náměstka Červinky, které říká, že my máme odpisy, které rozpočtujeme, dávat do speciálního fondu, 

ze kterého se platí právě tyto školské investice. Toto usnesení nikdo nikdy nezrušil, a přesto v tom 

rozpočtu ta peníze chybí. A ta díra v tom rozpočtu je ve výši 36 mil. Kč. Takže odpisový fond školský 

by měl mít 22 mil. Kč, kulturní 12 mil. Kč a sociální 800.000,- Kč. A nebavíme se tady o běžných 

úpravách, bavíme se vyloženě o investiční činnosti. A to v tom rozpočtu není. To tomu rozpočtu 

samozřejmě vytýkám.  

Je tady pár investic, které je potřeba udělat tak jako tak a zas tak nesouvisí s tou kapacitou, ale prostě 

když nebudou, tak třeba děti ve škole U Školy nebudou mít kam chodit na jídlo. 

Za největší problém nového rozpočtu považujeme nepokračování v projektech zvyšování kapacit na-

šich škol. Rezignace i na tyto investice se městu může ve zlém vrátit a spoléhání se pouze na dotace v 

okamžiku, kdy data o počtu dětí jsou k dispozici a projekty jsou připravené, je přinejmenším diskuta-

bilní. Rok odkladu tento problém učiní prakticky neřešitelným. 

 

Skutečnost:  

Na investice je oproti 21,2 mil. Kč skutečně vydaných v roce 2014, nyní na začátku roku 2015 v 

rozpočtu 23,2 mil. Kč a je plánováno navýšení v průběhu roku o peníze z dotačních akcí, 

v rezervě je navíc již v tuto chvíli dalších 0,9 mil. Kč. 

 

Předkládá: Mgr. Jan Korytář, náměstek primátora 

Zpracoval: Denisa Nedvídková, telefon: 485 243 132  

 


