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Souhlas s podáním žádostí ZŠ E. Krásnohorské a ZŠ Stříbrnická o dotaci 

na projekty v rámci Výzvy č. 47 Infrastruktura základních škol (SLV) 

 



Návrh na usnesení: 
 

Zastupitelstvo města po projednání 

A )  sou hlas í  

1. s podáním žádosti o dotaci v rámci výzvy č. 47 Infrastruktura základních 

škol (SVL) těmito příspěvkovými organizacemi 

a) Základní škola Ústí nad Labem, E. Krásnohorské 3084/8, 

příspěvková organizace, IČ 44555491, projekt „Modernizace učebny 

fyziky a chemie“ 

- se spolufinancováním žadatele ve výši 10% uznatelných nákladů 

a 100 % neuznatelných nákladů projektu, přičemž předpokládané 

celkové náklady na projekt „Modernizace učebny fyziky 

a chemie“ činí 11 350 000 Kč vč. DPH 

- s předfinancováním projektu z rozpočtu města v celkové výši 

11 350 000 Kč vč. DPH  

b) Základní škola Ústí nad Labem, Stříbrnická 3031/4, příspěvková 

organizace, IČ 44553196, projekt „Rekonstrukce odborných učeben“ 

- se spolufinancováním žadatele ve výši 5% uznatelných nákladů 

a 100 % neuznatelných nákladů projektu, a spolufinancováním 

zřizovatele ve výši 5% uznatelných nákladů, přičemž 

předpokládané celkové náklady na projekt „Rekonstrukce 

odborných učeben“ činí 5 180 000 Kč vč. DPH 

- s předfinancováním projektu z rozpočtu města v celkové výši 

5 180 000 Kč vč. DPH  

2. s přípravou projektové dokumentace ke stavebnímu řízení na projekty 

uvedené v bodě A) 1. tohoto usnesení, dotčenými příspěvkovými 

organizacemi 

3. s realizací investičních záměrů uvedených v bodě A) 1. tohoto usnesení 

4. s předfinancováním projektů uvedených v bodě A) 1. tohoto usnesení 

z rozpočtu města formou návratné finanční výpomoci 

5. v rámci projektů uvedených v bodě A) 1 tohoto usnesení, s prováděním 

technického zhodnocení majetku města Ústí nad Labem, který je svěřený 

zřizovací listinou do hospodaření Základní škole Ústí nad Labem, 

E. Krásnohorské 3084/8, příspěvkové organizaci a Základní škole Ústí nad 

Labem, Stříbrnická 3031/4, příspěvkové organizaci 

 

B )  ukládá   

1) Ing. Věře Nechybové, primátorce města 

a) po schválení dotace na projekty uvedené v bodě A) 1. tohoto 

usnesení, zahrnout předfinancování těchto projektů a spoluúčast 

zřizovatele ve výši 5% uznatelných nákladů na projekt „Rekonstrukce 

odborných učeben“ v ZŠ Stříbrnická do rozpočtu města na rok 2018 

 

 

 



Důvodová zpráva: 
 

 

Usnesením Zastupitelstva města v kompetenci Rady města byly dne 17. 8. 2016 

usn. č. 261/16 schváleny investiční priority pro potřeby Místního akčního plánu 

(dále jen MAP) rozvoje vzdělávaní pro správní obvod obce s rozšířenou 

působností Ústí nad Labem. Investiční záměry jednotlivých škol jsou součástí 

Strategického rámce MAP a jsou v souladu s cíli Integrovaného regionálního 

operačního programu (dále jen IROP). 

 

Na základě schválení MAP obdržel odbor MOŠ žádost o souhlas s realizací 

projektu od ředitelů těchto škol: 

 Základní školy Ústí nad Labem, E. Krásnohorské 3084/8, příspěvkové 

organizace (dále jen ZŠ E. Krásnohorské) 

 Základní školy Ústí nad Labem, Stříbrnická 3031/4, příspěvkové organizace 

(dále jen ZŠ Stříbrnická) 

 

Dle zřizovacích listin základních škol podléhá investiční záměr k investiční 

činnosti financované za účasti finančních prostředků ze SR, ze státních nebo jiných 

fondů schválení zřizovatelem. 

 

Výše uvedené školy žádají o souhlas s předložením projektového záměru v rámci 

Výzvy č. 47 Infrastruktura základních škol (SVL). Tato výzva je určena k podání 

žádostí o podporu z IROP, specifické cíle 2.4 „Zvýšení kvality a dostupnosti 

infrastruktury pro vzdělávání a celoživotní učení – Aktivita – Infrastruktura 

základních škol“.  

 

V rámci Výzvy č. 47 Infrastruktura základních škol (SVL) je možné podávat 

žádost o dotaci na stavby a stavební práce spojené s výstavbou a modernizací 

infrastruktury základních škol – odborných učeben, a to ve vazbě na klíčové 

kompetence (tj. cizí jazyky, přírodní vědy, technické a řemeslné obory, práce 

s digitálními technologiemi) a také na nákup potřebného vybavení s vazbou 

na klíčové kompetence. Ve výzvě určené pro správní obvody obcí s rozšířenou 

působností, kde se nacházejí sociálně vyloučené lokality (SVL), je také možné 

realizovat projekty na rozšíření kapacity kmenových učeben.  

 

Výše dotace pro obce a jimi zřizované příspěvkové organizace:  

 Evropský fond pro regionální rozvoj: 85% způsobilých výdajů 

 Státní rozpočet:      5% způsobilých výdajů 

 Příjemce dotace:    10% způsobilých výdajů 

 

Žádosti je možné podávat: do 14. 2. 2017 

Termín schválení projektů: předpoklad v 8 - 9/2017 

Způsob financování: ex-post 

Předfinancování projektů: z prostředků města formou návratné finanční výpomoci 

 

 



Důvodová zpráva: 
 

 

Realizace projektu v ZŠ E. Krásnohorské: předpoklad rok 2018. 

Realizace projektu v ZŠ Stříbrnická: předpoklad rok 2018. 

 

Předfinancování projektů bude prováděno formou poskytnutí návratné finanční 

výpomoci dané škole ve smyslu § 34 zákona č. 250/2000 Sb., v platném znění, kde 

je uvedeno, že „K dočasnému krytí svých potřeb může příspěvková organizace 

získat od svého zřizovatele návratnou finanční výpomoc, jestliže je její vrácení 

zabezpečeno jejími výnosy běžného roku, nejpozději však do 31. března 

následujícího roku, nestanoví-li zřizovatel lhůtu delší“. 

 

Pro bezproblémové financování projektů budou zajištěny prostředky 

na předfinancování projektů v plné výši nákladů na projekty.  

 

 

Projekt ZŠ E. Krásnohorské 

 

ZŠ E. Krásnohorské žádá o vydání souhlasu zřizovatele se záměrem realizace 

projektu „Modernizace učebny fyziky a chemie“ viz žádost v příloze č. 1 

důvodové zprávy. Nutnost rekonstrukce učeben je též zmíněna v inspekční zprávě 

ČŠI z 2/2016. Realizací projektu dojde k technickému zhodnocení budovy 

ZŠ E. Krásnohorské.  

Příprava projektové dokumentace již byla zahájena. V projektu je provedení 

nových podlah a osvětlení, vybavení obou odborných učeben speciálním nábytkem 

a moderní technologií. 

Učebna chemie: chemické digestoře a celý systém odvětrávání, vybudování 

plynové přípojky, rozvod plynu, vody a elektřiny k pracovním stolům, vybudování 

prostoru pro přípravu pokusů vč. speciálních prostor pro ukládání chemikálií. 

Učebna fyziky: rozvod elektřiny k pracovním stolům, audiovizuální technologie, 

technologie na měření fyzikálních veličin. 

Veškeré technologie budou ovládány řídící jednotkou umístěnou na katedře.  

 

Součástí projektu je zajištění bezbariérovosti a konektivity školy, venkovní 

úpravy, přípravné práce a podpůrné činnosti. Výstavba výtahu umožní 

bezbariérový přístup do všech třech pavilonů školy. Nezbytnou součástí stavebních 

úprav bude vybudování bezbariérového sociálních zařízení. 

 

Výstavba výtahu započne za provozu školy v 3/2018. Modernizace učeben bude 

realizována v době školních prázdnin v roce 2018. 

 

Odhadované celkové finanční náklady vč. DPH: 

11 350 000 Kč z toho: 

11 000 000 Kč – modernizace učeben vč. všech úprav v budově školy 

     350 000 Kč – projektová dokumentace pro stavební řízení a realizaci stavby 

 



Důvodová zpráva: 
 

 

10% spoluúčast na uznatelných nákladech výši 1 135 000 Kč uhradí ZŠ 

E. Krásnohorské z prostředků svého investičního fondu.  

 

ZŠ E. Krásnohorské žádá zřizovatele o souhlas: 

 s přípravou projektové dokumentace ke stavebnímu řízení 

 s podáním žádosti o dotaci v rámci výzvy č. 47 Infrastruktura základních škol 

(SVL) na projekt s celkovými předpokládanými náklady ve výši 11 350 000 

Kč vč. DPH a s předfinancováním projektu z rozpočtu města v celkové výši 

11 350 000 Kč vč. DPH  

 s realizací investičního záměru Modernizace učebny fyziky a chemie 

na základě výzvy č. 47 Infrastruktura základních škol (SVL) 

 

 

Projekt ZŠ Stříbrnická 

 

ZŠ Stříbrnická žádá o vydání souhlasu zřizovatele se záměrem realizace projektu 

„Rekonstrukce odborných učeben“ viz žádost v příloze č. 2 důvodové zprávy. 

Příprava projektové dokumentace již byla zahájena. Jedná se o modernizaci 

učeben fyziky a polytechnického vzdělávání vč. vybavení, zajištění 

bezbariérovosti a konektivity školy, venkovních úprav a přípravných prací.  

 

Projekt je zaměřen na kompletní rekonstrukci fyzikálně-chemické učebny 

a učebny polytechnického vzdělávání (vaření, ruční práce apod.). Stávající učebny 

jsou původní z roku 1983 a již zdaleka nedosahují potřebné kvality pro současný 

trend ve vzdělávání žáků. V učebnách dojde ke kompletní rekonstrukci 

podlahových krytin, osvětlení, školního nábytku, rozvodů energií a učebny budou 

rovněž doplněny potřebným vybavením (interaktivní tabule, dataprojektor, 

vizualizér, kuchyňská linka, pracovní stoly, domácí spotřebiče, nezbytná výpočetní 

technika, speciální fyzikální a laboratorní pomůcky apod.).   

 

Bezbariérovost bude vyřešena úpravou nájezdu. 

 

Rekonstrukce učeben bude probíhat v roce 2018.  

 

Odhadované celkové finanční náklady vč. DPH: 

5 180 000 Kč z toho: 

5 000 000 Kč – modernizace učeben vč. všech úprav v budově školy 

   180 000 Kč – projektová dokumentace pro stavební řízení a realizaci stavby,  

 

Zajištění spolufinancování:  

ZŠ Stříbrnická bude mít v roce 2018 k dispozici finanční prostředky na investice 

ve výši 5% uznatelných nákladů, z tohoto důvodu žádá zřizovatele o spoluúčast 

ve výši zbývajících 5% uznatelných nákladů. 

 



Důvodová zpráva: 
 

 

Spoluúčast 10% uznatelných nákladů ve výši 518 000 Kč by byla zajištěna takto: 

- 5% spoluúčast bude hrazena z investičního fondu ZŠ Stříbrnická  

- 5% spoluúčast bude hrazena z prostředků zřizovatele 

 

ZŠ Stříbrnická žádá zřizovatele o souhlas: 

 s přípravou projektové dokumentace ke stavebnímu řízení 

 s podáním žádosti o dotaci v rámci výzvy č. 47 Infrastruktura základních škol 

(SVL) na projekt s celkovými finančními náklady ve výši 5 180 000 Kč 

vč. DPH a s předfinancováním projektu z rozpočtu města v celkové výši 

5 180 000 Kč vč. DPH  

 s realizací investičního záměru Rekonstrukce odborných učeben na základě 

výzvy č. 47 Infrastruktura základních škol (SVL) 

 

 

Finanční zajištění projektů v rozpočtu města: 

 

Rok 2018: 

- návratná finanční výpomoc v celkové předpokládané výši 16 530 000 Kč 

k předfinancování projektů ZŠ E. Krásnohorské a ZŠ Stříbrnická  

- finanční prostředky na spoluúčast zřizovatele ve výši 5% uznatelných nákladů 

projektu „Rekonstrukce odborných učeben“ v ZŠ Stříbrnická tj. předpoklad 

ve výši 259 000 Kč 

 

Rok 2019: vrácení návratné finanční výpomoci v plné výši do rozpočtu města. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Seznam příloh: 

Č. 1 – Žádost ZŠ E. Krásnohorské ze dne 16. 11. 2016 

Č. 2 – Žádost ZŠ Stříbrnická ze dne 16. 11. 2016 


