
Spolufinancování a předfinancování projektu ZŠ Mírová z rozpočtu města 

jednání Zastupitelstva 

 města Ústí nad Labem 
 

dne:  bod programu: 

 

věc: 

 

důvod předložení: 

 

zpracoval: 

 

předkládá: 

 

projednáno: 

 

přizváni k jednání: 

5. 4. 2017 42 

Hana Podhajská, referent odboru MOŠ 

PhDr. Jana Müllerová, PhD., vedoucí odboru MOŠ 

MUDr. Jiří Madar, náměstek primátorky 

 

 

Rada města dne 8. 2. 2017 
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Souhlas s financováním projektu ZŠ Mírová podaného v rámci výzvy č. 47 

Infrastruktura základních škol (SVL) 



Návrh na usnesení: 
 

Zastupitelstvo města po projednání 

A )  b ere  na  vědomí   

1. podání žádosti Základní školy Ústí nad Labem, Mírová 2734/4, 

příspěvkové organizace o dotaci v rámci výzvy č. 47 Infrastruktura 

základních škol (SVL) na projekt „Propojení ICT a jazyků v systému 

moderního vzdělávání“ s předpokládanými celkovými náklady ve výši 

8 528 984,35 Kč vč. DPH 

B )  sou hlas í  
1. se spolufinancováním projektu uvedeného v bodě A) 1. tohoto usnesení 

takto: 

a) zřizovatel ve výši 5% uznatelných nákladů na projekt 

b) žadatel ve výši 5% uznatelných nákladů na projekt a 100 % 

neuznatelných nákladů na projekt 

2. s předfinancováním projektu uvedeného v bodě A) 1. tohoto usnesení 

ve výši 7 676 085,93 Kč vč. DPH z rozpočtu města formou návratné 

finanční výpomoci 

C )  ukládá   

1) Ing. Věře Nechybové, primátorce města 

a) po schválení dotace na projekt uvedený v bodě A) 1. tohoto usnesení, 

zahrnout předfinancování projektu ve výši 7 676 085,93 Kč vč. DPH 

a spoluúčast zřizovatele ve výši 5% uznatelných nákladů na projekt 

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 Základní školy Ústí nad 

Labem, Mírová 2734/4, příspěvkové organizace (dále jen ZŠ Mírová) o souhlas 

s realizací projektu „Propojení ICT a jazyků v systému moderního vzdělávání“. 

 

ZŠ Mírová žádala o souhlas s podáním projektového záměru v rámci Výzvy č. 47 

Infrastruktura základních škol (SVL) viz žádost v příloze č. 1 důvodové zprávy. 

Výzva č. 47 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 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 projektu by bylo zajištěno formou poskytnutí návratné finanční 

výpomoci ZŠ Mírová 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“. 

 

Realizace projektu v ZŠ Mírová: předpoklad rok 2018. 

 



Důvodová zpráva: 
 

Finanční rámec projektu v Kč vč. DPH 

1. Jazyková učebna 2 528 839,62 Kč 

2. Rozvody LAN a WIFI 4 965 081,33 Kč 

3. Geopark + zeleň    553 120,40 Kč 

4. Bezbariérovost (schodolez)    151 250,00 Kč 

5.  Studie proveditelnosti    175 450,00 Kč 

6.  Zpracování projektové dokumentace      64 493,00 Kč 

7.  Administrace výběrových řízení      90 750,00 Kč 

 Celkem 8 528 984,35 Kč 

 

Jazyková učebna: V rámci projektu dojde k celkové rekonstrukci učebny a k její 

přeměně na novou moderní jazykovou laboratoř pro výuku cizích jazyků pro 24 

žáků. Učebna bude vybavená řešením s maximálním důrazem na kvalitu výuky 

včetně plné spolupráce učitele a žáka. Řešení učebny bude navíc doplněno 

interaktivní tabulí s vizualizérem a nabízí též digitální obrazovou prezentaci učitele 

i žáka, streamování videa, monitorování individuální práce na žákovských počítačích, 

ovládání studentských PC, chat rozhovory s učitelem a mnoho dalšího. Systém 

jazykové laboratoře může být rozšířen o možnost vzdáleného přístupu ke studijním 

materiálům pro samostudium, žák by mohl po internetu pracovat z domova 

s připravovanými úlohami. 

 

V projektu je zahrnuto provedení nových podlahových krytin a osvětlení, vytvoření 

nových silnoproudých a slaboproudých rozvodů a kabelových tras pro AV techniku. 

Učebna bude vybavena speciálním nábytkem pro umístění techniky jazykové 

laboratoře, elektricky stínící technikou, bližší popis v příloze č. 1 důvodové zprávy. 

 

Rozvody LAN a WIFI: Jedná se o modernizaci síťové infrastruktury pro potřeby cca 

760 uživatelů, instalaci nových aktivních síťových prvků 1 Gbps s možností 

managementu, členění do virtuálních sítí (VLAN) viz bližší popis v příloze č. 1 

důvodové zprávy. 

 

Geopark – úprava zeleně: Jedná se o úpravu stávající plochy u školy na multifunkční 

prostor s možností využívání jako geopark – ekologická zahrada včetně relaxačních 

prvků pro žáky. Prostor bude bezbariérový s možností využití i širší veřejností, 

osázený vybranou zelení jak okrasného charakteru, tak i užitkového. Povrch bude 

tvořit travnatá plocha, doplněná jemným kačírkem a plocha se záhony. Celý prostor 

bude doplňovat a podporovat environmentální vzdělávání. 

 

Bezbariérovost: Velká část budovy ZŠ Mírová je již bezbariérová, ale škola má části, 

které jsou z tohoto úhlu problematické. Pro zajištění těchto částí a tudíž 

i bezbariérovosti bude v rámci projektu pořízen tzv. schodolez., který umožní žákům 

s omezenou možností pohybu přesun po škole i do prostor, které jsou v budově školy 

pro tyto žáky zatím obtížně dostupné či nedostupné. 

 

 



Důvodová zpráva: 
 

 

Při podání žádosti o dotaci (lhůta do 14. 2. 2017) byl žadatel povinen předložit 

souhlas zřizovatele s podáním žádosti o dotaci na projekt a souhlas s technickým 

zhodnocením majetku města. Rada města vydala usn. č. 88/17 ze dne 8. 2. 2017 

souhlas s podáním žádosti o dotaci s podmínkou, že v případě, když Zastupitelstvo 

města nevydá souhlas s předfinancováním projektu, bude řediteli ZŠ Mírová uloženo 

odstoupit od podání žádosti o dotaci na projekt „Propojení ICT a jazyků v systému 

moderního vzdělávání“ v termínu do 20. 4. 2017 viz příloha č. 2 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 článek 19 Obecná 

pravidla pro žadatele a příjemce v příloze č. 3 důvodové zprávy. 

 

 

ZŠ Mírová žádá Zastupitelstvo města o vydání souhlasu s financováním projektu 

takto: 

a) spolufinancování projektu  

 zřizovatel ve výši 5% uznatelných nákladů na projekt 

 žadatel ve výši 5% uznatelných nákladů na projekt a 100 % neuznatelných 

nákladů na projekt 

b) předfinancování projektu ve výši 7 676 085,93 Kč vč. DPH z rozpočtu města 

formou návratné finanční výpomoci 

 

 

Finanční zajištění projektu: 

Rok 2018: 

- poskytnutí návratné finanční výpomoci ZŠ Mírová v předpokládané výši 

7 676 085,93 Kč vč. DPH k předfinancování projektu  

- poskytnutí finančních prostředků ZŠ Mírová na spolufinancování projektu ve výši 

5% uznatelných nákladů projektu tj. předpoklad ve výši 426 449,21 Kč 

- 5% uznatelných nákladů projektu tj. předpoklad ve výši 426 449,21 Kč 

z prostředků ZŠ Mírová 

Rok 2019:  

- vrácení návratné finanční výpomoci v plné výši do rozpočtu města. 

 

 

 

 

 

 

 

Příloha č. 1 – Žádost ZŠ Mírová ze dne 19. 1. 2017 

Příloha č. 2 – Výpis usnesení RM č. 88/17 ze dne 8. 2. 2017 

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


