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Zpracoval
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Mgr. Dušan Rejl
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školství a
Předkládá Mgr. Tomáš Hendrych
zdravotnictví
Pořízení DHMM a převod finančních prostředků v rámci ZUŠ
Rada města Trutnova
souhlasí
01.01
s pořízením dlouhodobého hmotného majetku, tj. mixážní konzole
Presonus Studio LIve 32S – zařízení pro nahrávání hudby k nahrávacímu
studiu, Základní uměleckou školou Trutnov dle předloženého návrhu,
01.02
s převodem finančních prostředků ve výši 30.000 Kč z rezervního fondu do
fondu investic Základní umělecké školy Trutnov, a to za účelem
částečného pokrytí nákladů spojených s pořízením výše uvedené mixážní
konzole.
-

Důvodová zpráva:
Důvody pořízení DHMM
Plánovaná mixážní konzole se stane nezbytnou součástí nahrávacího studia (financováno z projektu „Šablony II.“), ve kterém bude probíhat výuka žáků v rámci nově připravovaného studijního programu. Žáci se
jejím prostřednictvím budou moci seznámit s pokročilým typem audio zařízení, které bývá využíváno rovněž
na profesionální úrovni v nahrávacích studiích nebo při „živém“ ozvučování. Za pomoci této konzole bude
probíhat praktická výuka, jejímž cílem je především naučit žáky vytvářet kvalitní nahrávky, které budou použitelné při veřejných prezentacích.
Nahrávací studio s mixážní konzolí bude využito rovněž k zaznamenávání tvorby žáků ZUŠ do jejich portfolií a k další propagaci školy. Konzole bude tedy využita jak žáky, tak pedagogy.
Související převod finančních prostředků a cena zařízení
V souladu s § 30 odst. 4 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v platném
znění, žádá ředitelka Základní umělecké školy Trutnov zřizovatele současně o souhlas s převodem finančních prostředků ve výši 30.000 Kč z rezervního fondu do fondu investic, a to za účelem částečného pokrytí
nákladů spojených s pořízením výše uvedeného DHMM. Cena mixážní konzole je 85.000 Kč, přičemž
k jejímu pořízení bude použito 55.000 Kč z rezervního fondu a 30.000 Kč z fondu investic.
Pozn.:
Aktuální stav rezervního fondu je 92.509,48 Kč a fondu investic 55.131,60 Kč.
Datum: 05.11.2020
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