Dobrý den,
na základě Vašeho dopisu ze dne 17.10. 2014, Vám zasílám Vámi požadované informace:
1. Které úspory přineslo sloučení mateřské a základní školy z podzimu 2009 jak
je deklarováno v zápisu z jednání zastupitelstva obce Lužice ze dne 8.10. 2009
bod 3 - Projednání sloučení dvou příspěvkových organizací.
Zajímají mě především úspory finanční, jež byly deklarovány jako hlavní důvod
sloučení, personální i to, jakým způsobem proběhlo sloučení obou provozů
kuchyně do jedné.
Z rozpravy k bodu č.3 projednání sloučení dvou příspěvkových organizací na XXIII.
veřejném zasedání ZO Lužice se neuvádí, že hlavním cílem přičlenění mateřské školy
k základní škole je především úspora finanční. V rozpravě k danému bodu se
konstatuje, že „tento krok byl zvažován delší dobu zejména z pohledu ekonomického a
personálního“. Vzhledem ke skutečnosti, že ředitelka školky ukončila k 31.10. 2009
pracovní poměr, bylo Radou obce Lužice navrženo, aby MŠ byla přičleněna k ZŠ,
čímž „by se výhledově mělo docílit ekonomických úspor“. Optimalizaci organizační
struktury formou přičlenění MŠ k ZŠ a zrušením funkce ředitelky MŠ se mimo jiné
docílilo převedení části pracovního úvazku hlavní učitelky MŠ ve prospěch
pedagogické činnosti. Touto změnou se zajistilo plnění příslušných normativů, střídání
učitelek a stabilizoval se počet pracovních úvazků pedagogických pracovníků.
V oblasti účetnictví byly externí služby převedeny na ZŠ.
K sloučení dvou provozů kuchyní do jedné nedošlo z důvodu nedostatku finančních
prostředků na stavební úpravy a dovybavení stávající kuchyně MŠ. V roce 2010 se
naskytla možnost získat dotační prostředky na zateplení mateřské školy (výměna oken,
zateplení pláště a střechy budovy) s finanční spoluúčastí obce ve výši 1 496 301,- Kč.
Realizace proběhla od 01.06. 2011 do 30.07. 2011. V témže roce proběhla i
rekonstrukce technologie kotelny MŠ ve výši 632 584,- Kč. Obdobně tomu bylo i
v následujících letech, kdy z rozpočtu obce byly prioritně spolufinancovány dotační
programy. Přehled provozních nákladů ZŠ a MŠ v období od roku 2009 do roku 2013
je v následující tabulce, kde není zohledněna inflace a nárust cen např. energií:
2014
2013
2012
2011
2010
2009

4 504 000 Kč
4 377 000 Kč
4 000 000 Kč
4 655 000 Kč
4 000 007 Kč
4 659 000 Kč

2. Jelikož jsem nikde ve veřejně přístupných zdrojích nenašel Výroční zprávy
školy zajímal by mě vývoj počtu žáků školy a to v období 2000 - 2012.
Vývoj počtu žáků školy v období 2000 – 2014:

školní rok

celkem

1. ročník

2000/2001

263

31

2001/2002

260

26

2002/2003

257

27

2003/2004

237

20

2004/2005

221

16

2005/2006

207

21

2006/2007

201

20

2007/2008

198

17

2008/2009

198

23

2009/2010

191

16

2010/2011

188

23

2011/2012

185

20

2012/2013

183

20

2013/2014

180

19

2014/2015

178

23

3. Kolik finančních prostředků hradí ročně základní škola společnosti Lutes s.r.o.
za užívání sportovní haly a to od počátku fungování haly a jejího využívání
základní školou.
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014

128 800 Kč
252 400 Kč
693 000 Kč
1 116 000 Kč
930 000 Kč
930 000 Kč
930 000 Kč

V současné době platí Základní škola firmě LUTES s.r.o. částku 93 000 Kč za každý
školní měsíc. Tato částka byla nastavena tak, aby škola platila za provoz haly, kterou
využívá nejen na školní výuku, ale i v odpoledních hodinách na kroužky dětí,
sportovní a kulturní akce pořádané školou.
4. Který majetek obce je svěřen společnosti Lutes s.r.o. do nájmu či správy a za
jakých podmínek, především provozních a ekonomických.

-

Smlouvy o nájmu
nájemné
budovy dílny (na pozemku p.č. 1367/1)
6000,- Kč/rok
budovy zdravotního střediska č.p. 841
6000,- Kč/rok
budovy „B“ kanceláře LUTES s.r.o.
2000,- Kč/rok
budovy č.p. 84
1000,- Kč/rok
RD č.p. 33
1000,- Kč/rok
pozemků a Sportovní haly
10000,- Kč/rok
TKR a internetu pro veřejnou potřebu
12000,- Kč/rok
budovy občanského vybavení (na pozemku p.č. 391, hřbitov) 1200,- Kč/rok

-

Smlouvy o provozování a správě
vodního díla pro veřejnou potřebu
bytového domu (na pozemku p.č. 1608/1)

úhrada
1000,- Kč/rok
7000,- Kč/rok

S pozdravem

Mgr. Ing. František Červinek
Tajemník OÚ Lužice

V Lužicích dne 12.11.2014

