
 

 

jednání Zastupitelstva 

města Ústí nad Labem 
 

 

dne:                                                                                              bod programu: 

7. 12. 2016  56 

                                                                                                  

 

věc : 

Souhlas se zapojením Zoologické zahrady Ústí nad Labem, p. o. do projektu  

„Partnerská spolupráce 6 zoologických zahrad v oblastech organizace, vzdělávání, 

ochrany přírody a přírodních druhů“ 

 

 

 

důvod předložení: 

§102, odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích 

 

 

zpracoval: 

Ing. Radka Jakoubková, vedoucí odd. OMOŠ 

PhDr. Jana Müllerová, PhD., vedoucí OMOŠ 
 

 

 

předkládá: 

MUDr. Jiří Madar, náměstek primátorky 

 

 

projednáno: 

Ing. Rudolf  Jakubec, vedoucí FO 

 

 

 

 

 

přizváni k jednání: 

Ing. Lubomír Moudrý, ředitel Zoologické zahrady Ústí nad Labem, p. o.  



Návrh na usnesení: 
 

Zastupitelstvo města v kompetenci rady města po projednání 

A )  s ouh l as í   

1. se zapojením Zoologické zahrady Ústí nad Labem, příspěvkové organizace  

do projektu s názvem „Partnerská spolupráce 6 zoologických zahrad v oblastech 

organizace, vzdělávání, ochrany přírody a přírodních druhů“ v rámci „Programu 

spolupráce na podporu přeshraniční spolupráce mezi Českou republikou  

a Svobodným státem Sasko 2014 – 2020“.  
 

 

 



 

Důvodová zpráva: 
 

Dne 22. 11. 2016 obdržel Odbor městských organizací a školství žádost ředitele Zoologické 

zahrady Ústí nad Labem, příspěvkové organizace (dále jen ZOO ÚL) týkající se souhlasu  

se zapojením ZOO ÚL do realizace projektu s názvem „Partnerská spolupráce 6 zoologických 

zahrad v oblastech organizace, vzdělávání, ochrany přírody a přírodních druhů“ v rámci 

„Programu spolupráce na podporu přeshraniční spolupráce mezi Českou republikou  

a Svobodným státem Sasko 2014 – 2020“. Zároveň ředitel ZOO ÚL požádal o předběžný 

souhlas s poskytnutím návratné finanční výpomoci v rámci realizace projektu v případě 

schválení žádosti o příspěvek na financování projektu z prostředků Evropského fondu  

pro regionální rozvoj (EU), a to na zajištění předfinancování jednotlivých částí projektu.  

Bez poskytnutí návratné finanční výpomoci by realizace projektu nebyla možná a ZOO ÚL by 

nebyla schopna příslušné částky vyčlenit ze svého provozního rozpočtu. 

 

Projekt „Partnerská spolupráce 6 zoologických zahrad v oblastech organizace, vzdělávání, 

ochrany přírody a přírodních druhů“ bude založen na intenzivní spolupráci ZOO ÚL,  

ZOO Děčín, ZOO Chomutov, ZOO Drážďany, ZOO Hoyerswerda a ZOO Görlitz. Tyto 

zoologické zahrady po sérii jednání uzavřeli mezi sebou smlouvu o spolupráci a dohodu  

o vypracování společného projektu, kterým by došlo k nastolení formální spolupráce. 

 

Popis projektu: 

Jedním z cílů projektu je vypracování společné, trojjazyčné aplikace pro mobilní elektronická 

zařízení jako nové metody společného působení na širokou veřejnost a vytvoření technických  

a organizačních podmínek pro její nasazení a používání. Vlastní aplikaci vytvoří vybraný 

specializovaný dodavatel a bude k dispozici pouze návštěvníkům vyjmenovaných zoologických 

zahrad. Tato aplikace bude zaměřena na informovanost o chovaných ohrožených druzích  

a interpretaci významu ochrany druhů. Uživatelům poskytne praktický servis během prohlídky 

dané ZOO, bude sloužit jako rozcestník a informovat je o druzích chovaných v ostatních 

partnerských ZOO. Partneři si budou kromě výroby aplikace dále vyměňovat odborné i 

praktické informace a sdílet zkušenosti s provozem aplikace. Aplikace bude rámcově odpovídat 

úspěšné aplikaci vyvinuté pro ZOO Rotterdam s úpravou pro potřeby a podmínky partnerů. 

 

 

Dopad realizace projektu na ZOO ÚL: 

- ZOO ÚL byla partnery vybrána jako vedoucí partner, jejímž úkolem bude mimo vlastní 

realizaci i obecné vedení a organizace projektu, zajištění milníků a splnění veškerých 

výsledků projektu. 

- ZOO ÚL získá díky projektu možnost používání rozšířené metody aplikace pro mobilní 

zařízení i pro svoje potřeby (pořízení tohoto prostředku komunikace v dané úrovni  

a kvalitě z vlastních zdrojů ZOO ÚL je nereálné) 

- dojde k rozšíření potenciálu komunikace s návštěvníky, a to jak v elektronické (rozšíření 

sítě WiFi, pořízení elektronických zařízení – tablety, interaktivní výukový panel), tak  

i v tradiční podobě pořízením trojjazyčných letáků šířených ve všech partnerských ZOO 

a v areálu ZOO ÚL 

 

 

 



 

- uskuteční se 12 pracovních seminářů, díky kterým se ZOO ÚL bude podílet na bohatém 

know-how ostatních ZOO a získá celou řadu odborných i praktických poznatků  

a zkušeností. 

- nejvýznamnějším přínosem partnerství bude možnost oslovit návštěvníky všech 

zúčastněných ZOO (možnost zvýšení návštěvnosti o návštěvníky ostatních partnerských 

ZOO) a informovat je o chovaných druzích a jejich významu a v neposlední řadě i o své 

nabídce a atrakcích. 

 

Finanční stránka projektu: 

V rámci realizace projektu bude probíhat průběžné předfinancování s následným proplácením 

uznatelných nákladů na základě vyúčtování a jeho kontroly ze strany poskytovatele. Vzhledem 

k tomu, že se bude jednat o částky, které by ZOO ÚL ze svého rozpočtu v jednotlivých účetních 

obdobích (rok 2018 – 2020) nebyla schopna vyčlenit, bude třeba toto předfinancování 

zabezpečit z prostředků zřizovatele a to poskytováním návratné finanční výpomoci v  letech 

2018 – 2020. 

Přepokládaná výše návratné finanční výpomoci v jednotlivých účetních obdobích realizace 

projektu: 

 rok 2018 – návratná finanční výpomoc ve výši  1 000,00 tis. Kč 

 rok 2019 – návratná finanční výpomoc ve výši  2 000,00 tis. Kč 

 rok 2020 – návratná finanční výpomoc ve výši     539,54 tis. Kč 

 

Výše celkové návratné finanční výpomoci za celé období projektu činí 3 539,54 tis. Kč 

 

Celkové plánované náklady ZOO ÚL na realizaci projektu budou ve výši 145,66 tis. EUR  

tj. 3 932,82 tis. Kč. ZOO ÚL se bude podílet na realizaci tohoto projektu 10% uznatelných 

nákladů s tím, že deklaruje, že v rámci tohoto projektu bude tato spoluúčast hrazena 

z provozního rozpočtu s tím, že ze strany ZOO ÚL nebude požadováno navýšení příspěvku  

od zřizovatele. Maximální procentní podíl příspěvku z Evropského fondu pro regionální rozvoj 

bude činit 90 % uznatelných nákladů. 

 

Přehled finančních přínosů pro ZOO ÚL (při přepočtu 27 Kč/EUR) : 

- dlouhodobý hmotný majetek – zvýšení počtu zón pro připojení WiFi (4 nové zóny, 

40 741 EUR tj. 1 100 tis. Kč) 

- dlouhodobý nehmotný majetek – podíl na mobilní aplikaci (1/6, 25 000 EUR,  

tj. 675 tis. Kč) 

- drobný dlouhodobý hmotný majetek – tablety (25 ks, 3 703 EUR), roll-up (4 ks,  

593 EUR), trojrozměrné pomůcky a modely související s ochranářskými projekty  

a ohroženými živočichy (30 ks, 9 778 EUR) tj. celkem 380 tis. Kč 

- zásoby – propagační tiskoviny, 43 000 výtisků (3 432 EUR, tj. 92,6 tis. Kč) 

 

 

 

 



 

Na základě výše uvedeného předkládáme Zastupitelstvu města Ústí nad Labem, které 

v současné době vykonává kompetence rady města k odsouhlasení: 

- žádost se zapojením ZOO ÚL do realizace projektu s názvem „Partnerská spolupráce 6 

zoologických zahrad v oblastech organizace, vzdělávání, ochrany přírody a přírodních 

druhů 

 

 

Příloha č.: 

1. Žádost ZOO ÚL o souhlas s realizací projektu ze dne 21. 11. 2016 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


