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   Název akce                                 Zdůvodnění investic pro rok 2021                         

1.  

Rekonstrukce 
přístupové 
cesty 
 
 
 

Realizace stavby zahradních prostor ZŠ Husova 
 
Během letošních prázdnin 2020 došlo opět k dalšímu zhoršení stavu 
přístupové cesty z důvodu stavby na pozemku ZŠ Husova.  Po přístupové 
cestě jezdila těžká technika, která odvážela zeminu, asfalt a beton, který 
byl vybagrován z celého prostoru od školičky, ze dvora za školičkou a 
z prostoru pro vzniklou novou cestičku. Po cestě byly naváženy plné 
kontejnery kamení pod celý nově vzniklý prostor. Při nakládce kontejnerů 
došlo k popraskání asfaltu, vznikly rýhy, prohlubně, dále se propadly 
všechny spoje již v minulosti opraveného asfaltu a došlo k dalšímu vyjetí 
kolejí, které způsobují odtok vody směrem ke hlavnímu vchodu do budovy.  

Asfalt po celé přístupové cestě je rozdrolený, jsou v něm výmoly. Hrozí 
nebezpečí úrazu. Tento prostor již nemůžeme využívat pro hru, 
jízdu na odrážedlech a koloběžkách.  
 
Na tyto závady jsem upozornila při kontrolních dnech stavby ZŠ Husova. 
Bylo přislíbeno řešení.  

 
 

    
     



Po dešti před hlavním vchodem  
 
 
Zdůvodnění pro rozpočet 2020 
Při kontrole BOZP byl zjištěn špatný stav přístupové komunikace. Poklopy 
a šachty vytváří nerovný terén, který může vést při pádu dětí a dalších 
osob k jejich zranění. V některých místech se tvoří prohlubně, ve kterých 
se zdržuje voda, která v zimních měsících zamrzá a může způsobit 
uklouznutí. Dle zápisu BOZP je tímto porušena povinnost dle nařízení 
vlády č. 101/2005 Sb., § 2, 3 a bod č. 5 přílohy k tomuto NV. Přístupová 
cesta je původní z roku 1960, kdy byla dostavěna mateřská škola. 
Komunikace je zhotovena z asfaltu, který je velmi hrubý, drolí se a jsou 
v něm na mnoha místech praskliny. Cesta je několikrát překopaná, 
opravená, ale v těchto místech propadlá. Všechny nerovnosti na cestě jsou 
nebezpečné, hrozí podvrknutí nohy, pády. 

 Plocha 510 m2 
Předpokládaná cena – 600 000 Kč. 

            
  

                          
           



 Na přístupové cestě ke hlavnímu vchodu do budovy                   Propadlé kanály na přístupové cestě       

                                                                                                

 

                        
 

U vchodu z Fügnerovy ulice do areálu školy                         Po dešti u hlavního vchodu do budovy 

 

 

 

 

 

 

 

 

Název akce Zdůvodnění Předpokláda

ná cena 

   

2.  

Rekonstrukce 
varny 

 

Jedná se kompletní rekonstrukci vodoinstalace, rozvodů 

elektřiny, obkladů a dlažby. Vše je původní z doby, kdy byla 

mateřská škola dostavěna, tedy z roku 1960. Postupně byly dle 

nutnosti přidělávány rozvody vody vedené na povrchu stěn, 

taktéž dle potřeby zásuvky ke spotřebičům. Spáry dlažby jsou 

vydrolené, voda zatéká pod dlažbu, dlažba odpadává. Staré 

trubky se již nedají udržovat v požadované čistotě, elektrické 

kabely jsou již několikrát přetřeny malbou. Vrstva malby již 

z kabelů odpadává. Při celkové rekonstrukci je třeba provést. 

1. Nové rozvody vody ke dřezům 

2. Do zdi rozvést nutné kabely ke spotřebičům, k osvětlení, 

odstranit nepotřebné kabely. 

3. Obložit novými obklady zdi a podlahu. 

 

 

 

 500 000 Kč               



 
 

            

 

                                                                                                              

                                                                                                    

                                                                                                                  

 
        

    Název akce                                               Zdůvodnění                                         Předpokládaná cena                   

3. 
Konvektomat 
 
 
 
 

Modernizace přístrojů ve školní kuchyni. 
Mezi hlavní důvody patří moderní 
příprava jídel a úspora na váze 
připravovaných pokrmů. 
 

 

 

 

 

            150 000 Kč 
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