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Návrh na usnesení: 
 

Zastupitelstvo města v kompetenci Rady města po projednání 

A)  Revokuje 

1. Usnesení ZM č. 261/16 ze dne 17. 8. 2016, 

B)  Schvaluje  

1. „Investiční priority pro potřeby Místního akčního plánu rozvoje vzdělávání 

pro správní obvod obce s rozšířenou působností Ústí nad Labem“, které 

budou součástí Strategického rámce MAP dle přílohy č. 1 tohoto materiálu. 

 

 

            



 

Důvodová zpráva: 
 

Strategický rámcec MAP 

Dne 17. 8. 2016 Zastupitelstvo města v kompetenci Rady města schválilo usnesením č. 261/16 

seznam investičních priorit pro potřeby Místních akčních plánů rozvoje vzdělávání1 (dále jen 

MAP) Součástí schvalovaného materiálu byly dvě tabulky, jedna nesla název „Investiční priority 

pro potřeby Místního akčního plánu rozvoje vzdělávání pro správní obvod obce s rozšířenou 

působností Ústí nad Labem“ a druhá  „Investiční priority pro potřeby Místního akčního plánu 

rozvoje vzdělávání pro správní obvod obce s rozšířenou působností Ústí nad Labem – doplňkové 

projekty“.  

Druhá zmiňovaná tabulka s „doplňkovými projekty“ obsahovala projekt ZŠ Vinařské – 

„Vybavení učebny fyziky a chemie“ s rozpočtem 250 tis. Kč. právě díky výši rozpočtu 250 tis. 

Kč byl tento projekt zařazen do tabulky s „doplňkovými projekty“, protože rozpočet 

nepřesahoval hranici 1 000 tis. Kč, která je hraniční pro možné čerpání dotace v rámci 

Integrovaného regionálního operačního programu.  

Den před schválením Strategického rámce Řídicím výborem MAP bylo zjištěno, že ze strany 

vedení ZŠ Vinařská došlo k administratvní chybě v rozpočtu projektu, kde měla být vyplněna 

částka 2 500 tis. Kč, nikoli 250 tis. Kč a projekt měl tudíž spadat do první zmíněné tabulky. 

Vzhledem k tomu, že se jednalo o administrativní chybu, která by zmíněný projekt vyřadila 

z možnost čerpání dotace, zařadil Řídicí výbor MAP tento projekt do tabulky „Investiční priority 

pro potřeby Místního akčního plánu rozvoje vzdělávání pro správní obvod obce s rozšířenou 

působností Ústí nad Labem“ a následně tuto tabulku schválil.  

Aby bylo toto rozhodnutí platné, je třeba upravit i „Souhlas zřizovatele“, který byl doložen 

prostřednictvím usnesení ZM č. 261/16 právě tímto materiálem.  

Příloha č. 1: „Investiční priority pro potřeby Místního akčního plánu rozvoje vzdělávání pro 

správní obvod obce s rozšířenou působností Ústí nad Labem“ 

Příloha č. 2: „Investiční priority pro potřeby Místního akčního plánu rozvoje vzdělávání pro 

správní obvod obce s rozšířenou působností Ústí nad Labem – doplňkové projekty“ 

Příloha č. 2 je dostupná na internetu. 

 

                                                           
1MAP zaměřené na základní a mateřské školy, jsou koncepční dokumenty, které identifikují místně specifické 

problémy a potřeby jednotlivých škol a především posilují vzájemnou spolupráci mezi jednotlivými školami i dílčími 

aktéry (zřizovatelé, ředitelé, učitelé, rodiče). Právě na základě širokého partnerství probíhá příprava MAPu. 

Realizace MAP je podmínkou pro čerpání dotací z operačních programů EU podporujících základní a předškolní 

vzdělávání, konkrétně se jedná o Integrovaný regionální operační program (dále IROP) a Operační program 

Výzkum, vývoj a vzdělávání (dále OP VVV). 

Dne 26. 8. 2015 bylo Radou města schváleno partnerství Statutárního města Ústí nad Labem s MAS Labské skály, 

z.s. při přípravě a realizaci Místního akčního plánu rozvoje vzdělávání (Usnesení RM č. 666/15) a dne 23. 6. 2016 

byla s MAS Labské skály, z.s. v rámci tohoto projektu podepsána Smlouva o partnerství s finančním příspěvkem, 

kterou se obě strany zavázaly k součinnosti.  

Fyzická realizace MAP pro SO ORP Ústí nad Labem byla započata dne 1. 3. 2016.   


