
Změna v předfinancování a spolufinancování projektu ZŠ E. Krásnohorské 

„Modernizace učebny fyziky a chemie“  

 

jednání Zastupitelstva  

města Ústí nad Labem 
 

dne:  bod programu: 

 

věc: 

 

důvod předložení: 

 

zpracoval: 

 

předkládá: 

 

projednáno: 

 

přizváni k jednání: 

5. 4. 2017 40 

 

Hana Podhajská, referent odboru MOŠ 

PhDr. Jana Müllerová, PhD., vedoucí odboru MOŠ 

MUDr. Jiří Madar, náměstek primátorky 

 

Rada města dne 8. 3. 2017 

Ing. Věra Nechybová, primátorka města 

Mgr. Miloš Studenovský, vedoucí právního odboru 

 

Revokace usnesení ZM č. 390/16 ze dne 12. 12. 2016 

 

 



Návrh na usnesení: 
 

Zastupitelstvo města po projednání 

 

A )  revokuje  
1. usnesení Zastupitelstva města Ústí nad Labem č. 390/16 ze dne 

12. 12. 2016 v bodu A) odst. 1. písmeno a) první a druhá odrážka  

B )  sch va luj e  
1. úpravu usnesení Zastupitelstva města Ústí nad Labem č. 390/16 ze dne 

12. 12. 2016 v bodu A) odst. 1. písmeno a) první a druhá odrážka takto: 

- 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 „Modernizace učebny fyziky a chemie“ činí 

13 350 000 Kč vč. DPH 

- s předfinancováním projektu z rozpočtu města ve výši 12 015 000 Kč 

vč. DPH 

C )  ukládá   

1. Ing. Věře Nechybové, primátorce města 

a) po schválení dotace na projekt „Modernizace učebny fyziky 

a chemie“ Základní školy Ústí nad Labem, E. Krásnohorské 3084/8, 

příspěvkové organizace zahrnout předfinancování projektu ve výši 

12 015 000 Kč a spoluúčast zřizovatele ve výši 5% uznatelných 

nákladů 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 byly zpracovány ve čtyřech základních školách žádosti 

o dotaci na projekty. Jedná se o projekty těchto škol: 

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

organizace: 

- projekt „Modernizace učebny fyziky a chemie“  

- předpokládané celkové náklady: 11 350 000 Kč vč. DPH, 

- předfinancování projektu: z rozpočtu města 

- spolufinancování: 10% žadatel 

- souhlas s podáním žádosti: ZM usn. č. 390/16 ze dne 12. 12. 2016. 

 Základní škola Ústí nad Labem, Stříbrnická 3031/4, příspěvková organizace: 

- Projekt: „Rekonstrukce odborných učeben“,  

- předpokládané celkové náklady: 5 180 000 Kč vč. DPH,  

- předfinancování projektu: z rozpočtu města 

- spolufinancování: 5% žadatel, 5% zřizovatel 

- souhlas s podáním žádosti: ZM usn. č. 390/16 ze dne 12. 12. 2016. 

 Základní škola Ústí nad Labem, Vinařská, příspěvková organizace: 

- projekt „Komplexní rekonstrukce učebny pro přírodní vědy“, 

- předpokládané celkové náklady: 3 975 000 Kč vč. DPH,  

- předfinancování projektu: z rozpočtu města 

- spolufinancování: 5% žadatel, 5% zřizovatel  

- souhlas s podáním žádosti: RM usn. č. 87/17 ze dne 8. 2. 2017, 

 Základní škola Ústí nad Labem, Mírová, příspěvková organizace: 

- předpokládané celkové náklady: 8 528 984,35 Kč vč. DPH,  

- předfinancování projektu: z rozpočtu města  

- spolufinancování: 5% žadatel, 5% zřizovatel  

- souhlas s podáním žádosti: RM usn. č. 88/17 ze dne 8. 2. 2017 (postoupeno 

do ZM 5. 4. 2017). 

 

Výše uvedené školy požádaly 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, specifický cíl 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 



Důvodová zpráva: 
 

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 bylo možné podávat: do 14. 2. 2017  

Termín schválení projektů: předpoklad v 8 - 9/2017 

Způsob financování: ex-post 

 

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“. 

 

 

Změna projektu ZŠ E. Krásnohorské 

Dne 10. 2. 2017 obdržel odbor MOŠ žádost Základní školy Ústí nad Labem, 

E. Krásnohorské 3084/8, příspěvkové organizace (dále jen ZŠ E. Krásnohorské) 

o navýšení částky na předfinancování projektu „Modernizace učebny fyziky 

a chemie“ a na spolufinancování zřizovatele ve výši 5% uznatelných nákladů 

projektu viz příloha č. 1 důvodové zprávy. 

 

Zdůvodnění žádosti: 

 

Usnesením č. 390/16 ze dne 12. 12. 2016 souhlasilo Zastupitelstvo města  

 s podáním žádosti ZŠ E. Krásnohorské o dotaci v rámci výzvy č. 47 Infrastruktura 

základních škol (SVL), 

 s předfinancováním projektu z rozpočtu města s tím, že 10% spoluúčast bude 

zajištěna z prostředků školy, viz příloha č. 2 důvodové zprávy. 

 

Po podání žádosti o stavební povolení byla, na základě vyjádření KHS a dalších 

institucí, projektová dokumentace upravena. Celkové předpokládané náklady 

na projekt se navýšily o 2 000 000 Kč na celkovou částku 13 350 000 Kč. 

Vzhledem k navýšení celkových předpokládaných nákladů, ale i dalším zvýšeným 

nákladům na provoz školy (teplo, nutné opravy), již škola nebude schopna pokrýt 

10% spolufinancování projektu. Z tohoto důvodu ředitel ZŠ E. Krásnohorské žádá 

zřizovatele o 5% spolufinancování uznatelných nákladů na projekt, tzn. spoluúčast 

ve výši 667 500 Kč. 



Důvodová zpráva: 
 

 

Potřeba rekonstrukce učeben je zmíněna již v inspekční zprávě ČŠI z 2/2016. 

Realizací projektu dojde k technickému zhodnocení budovy ZŠ E. Krásnohorské.  

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 sociálního zařízení. 

 

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.  

 

Výstavba výtahu by byla započata za provozu školy v 3/2018. Modernizace 

učeben by byla realizována v době školních prázdnin v roce 2018. 

 

Finanční rámec projektu v Kč vč. DPH 

bezbariérovost – výtah + výtahová šachta 2 950 000,00 

učebny chemie a fyziky 1 820 000,00 

bezbariérové WC + sprcha 150 000,00 

elektro rozvody a vnitřní konektivita ZŠ + připojení k internetu 2 470 000,00 

plynová zařízení a rozvody plynu 120 000,00 

zařízení vzduchotechniky 1 600 000,00 

vybavení učeben – nábytek, technika, výukové pomůcky 3 345 000,00 

venkovní úpravy  80 000,00 

projektová dokumentace 350 000,00 

TDI vč. inženýringu a kolaudace 180 000,00 

studie proveditelnosti 165 000,00 

organizace výběrových řízení na dodavatele 120 000,00 

předpokládané náklady celkem 13 350 000,00 

 

Oproti původní žádosti o předfinancování projektu se předpokládané náklady 

na projekt navýšily neboť: 

 po upřesnění výpočtu odsávaných míst byl navýšen výkon vzduchotechnické 

jednotky pro učebnu chemie a v souvislosti s tím také množství přiváděného 

vzduchu a výkon jeho ohřevu 

 změny v projektu se odrazily i v navýšení elektroinstalačních prací 

 



Důvodová zpráva: 
 

 

 k výraznému navýšení nákladů došlo též na základě statického posouzení stavební 

úpravy napojení výtahové šachty na stávající objekt budovy školy tvořený 

železobetonovým skeletem a v souvislosti se skutečností že výtahová šachta 

spojuje dvě úrovně podlaží ve dvou pavilonech budovy školy. Bezbariérový 

přístup bude zajištěn pomocí výtahu v nové výtahové šachtě. Výtah bude 

obsluhovat celý pavilon U2  a pavilon CF, ve kterém bude zřízeno nové 

bezbariérové WC se sprchou pro osobu se sníženou schopností pohybu 

a orientace. Zároveň bude pomocí výtahu bezbariérově zpřístupněn pavilon U1.  

 

Z důvodu změn v projektu žádá ZŠ E. Krásnohorské zřizovatele o souhlas: 

 s předfinancováním projektu z rozpočtu města formou návratné finanční výpomoci 

ve výši 12 015 000 Kč vč. DPH  

 se spolufinancováním projektu zřizovatelem ve výši 5% předpokládaných 

uznatelných nákladů tj. 667 500 Kč vč. DPH 

 

ZŠ E. Krásnohorské podala v termínu tj. do 14. 2. 2017 žádost o dotaci na projekt 

ve výši 13 350 000 Kč. V případě, že Zastupitelstvo města nevydá souhlas 

s předfinancováním projektu, bylo usnesením RM č. 169/17 ze dne 8. 3. 2017 řediteli 

ZŠ E. Krásnohorské uloženo odstoupit od podání žádosti o dotaci na projekt 

„Modernizace učebny fyziky a chemie“ viz příloha č. 4 důvodové zprávy.  

 

Dle Obecných pravidel pro žadatele a příjemce, vydání 1.7, platných od 22. 12. 2016 

mohou žadatelé a příjemci odstoupit od podání žádosti o podporu a od realizace 

projektu kdykoliv. Vždy je nutné odstoupení zdůvodnit viz čl. 19 obecných pravidel 

v příloze č. 3 důvodové zprávy.  

 

Na základě výše uvedeného předkládá odbor MOŠ návrh na: 

 revokaci usnesení Zastupitelstva města č. 390/16 v bodu A) odst. 1. písmeno a) 

první a druhá odrážka 

 předfinancování projektu z rozpočtu města formou návratné finanční výpomoci 

ve výši 12 015 000 Kč vč. DPH  

 spolufinancování projektu zřizovatelem ve výši 5% předpokládaných 

uznatelných nákladů tj. 667 500 Kč vč. DPH 

 

 

 

 

 

Příloha č. 1 – Žádost ZŠ E. Krásnohorské ze dne 8. 2. 2017 

Příloha č. 2 – Výpis usnesení ZM č. 390/16 ze dne 12. 12. 2016 

Příloha č. 3 – Článek 19 Obecná pravidla pro žadatele a příjemce, vydání 1.7 

Příloha č. 4 – Výpis usnesení RM č. 169/17 ze dne 8. 3. 2017 


