
  

jednání Zastupitelstva města  

Ústí nad Labem 

 

Dne:  Bod programu: 

6. 12. 2017  9. 

Věc: 

Spolufinancování projektu Polyfunkční komunitní centrum ZŠ Neštěmická 

Důvod předložení: 

Schválení spolufinancování projektu 

Zpracoval: 

Mgr. Lenka Kindlová, pověřená vedením odd. projektů a dotací, OSR, MmÚ 

Předkládá: 

Ing. Věra Nechybová, primátorka města 

Projednáno: 

RM 8. 11. 2017  

Ing. Bc. Jaroslav Slabý, vedoucí OSR, MmÚ 

Ing. Rudolf Jakubec, vedoucí FO, MmÚ 

Ing. Eva Šartnerová, vedoucí OIUP, MmÚ 

Přizváni k jednání:  

 



Návrh na usnesení: 

Zastupitelstvo města po projednání 

A )  b ere  n a  v ědo mí  

1. podmínky Integrovaného regionálního operačního programu (IROP), 

2. informace o výzvě č. 74. Rozvoj infrastruktury polyfunkčních komunitních center v 

rámci Integrovaného regionálního operačního programu.  

B )  s ch va lu j e   

1. spolufinancování projektu „Polyfunkční komunitní centrum ZŠ Neštěmická“ ve výši 

10 % tj. 2 000 tis. Kč uznatelných nákladů a veškerých neuznatelných nákladů ve výši 

14 128 tis. Kč, s předpokládanými celkovými náklady projektu ve výši 34 128 tis. Kč 

vč. DPH, 

2. předfinancování projektu dle bodu B) 1. tohoto usnesení ve výši 100% celkových vý-

dajů na projekt 

C )  uk lád á  

1.  Ing. Evě Šartnerové, vedoucí OIUP  

a) zahájit realizaci projektu po vydání právního aktu, 

2. vedoucímu OSR 

a) zahájit administraci projektu po vydání právního aktu. 

 

 



Důvodová zpráva 

 

Základní informace IROP 
 

Cíle a podporované aktivity 74. výzvy „Rozvoj infrastruktury polyfunkčních ko-

munitních center“, v rámci které je možné podávat žádosti o podporu z Integrova-

ného regionálního operačního programu. 

 

Specifickým cílem výzvy je zvýšení kvality a dostupnosti služeb vedoucí k sociální 

Inkluzi. 

Podporované aktivity: 

Podpora je zaměřena na stavbu nebo rekonstrukci a stavební úpravy objektu a zázemí pro 

poskytování aktivit polyfunkčního komunitního centra včetně vybavení pro zajištění pro-

vozu zařízení. V rámci polyfunkčního komunitního centra musí být poskytována mini-

málně jedna sociální služba, volnočasové aktivity, kulturní/multikulturní aktivity nebo 

výchovně vzdělávací služby, a environmentální služby. 

Polyfunkční komunitní centra se musí tematicky zaměřovat na více typů aktivit, a to 

minimálně v tomto rozsahu: 

• minimálně jedna z následujících sociálních služeb podle zákona č. 108/2006 Sb., o 

sociálních službách ve znění pozdějších předpisů. Poskytovatel služeb musí být pověřen 

výkonem SOHZ v souladu s Rozhodnutím Komise 2012/21/EU. 

- centra denních služeb, 

- denní stacionáře, 

-  nízkoprahová denní centra, 

- nízkoprahová zařízení pro děti a mládež, 

- odborné sociální poradenství, 

- sociálně terapeutické dílny, 

- sociální rehabilitace, 

- pečovatelská služba, 

- osobní asistence, 

- sociálně aktivizační služby pro seniory a osoby se zdravotním postižením, 

- sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi, 

• volnočasové aktivity/služby – aktivity zaměřené na volný čas, 

• kulturní/multikulturní služby nebo výchovně/vzdělávací služby, 

• environmentální služby a podpora jejich využití. 

 

Pravidla financování: 

EU: 85 %; SR: 5 %; vlastní zdroje: 10 % 

Ex post financování  

 

Min. výše celkových způsobilých výdajů projektu: 10 mil. CZK 

Max. výše celkových způsobilých výdajů projektu: 20 mil. CZK 

 

Časová způsobilost výdajů, tedy datum zahájení a ukončení projektu musí být v časovém 

rozmezí: 1. 1. 2014 - 31. 12. 2021. 

 

V rámci výše zmíněné výzvy podalo Statutární město Ústí nad Labem žádost 

o dotaci na realizaci projektu „Polyfunkční komunitní centrum ZŠ Neštěmická”. 

 

 

 



Důvodová zpráva 

 

Projekt „Polyfunkční komunitní centrum ZŠ Neštěmická“ 
 

Obsah projektu: 

V rámci projektu vznikne veřejné víceúčelové zařízení, ve kterém se budou setkávat čle-

nové komunity za účelem realizace sociálních, vzdělávacích, kulturních a rekreačních 

aktivit s cílem zlepšit sociální situaci jednotlivců a komunity jako celku.  

Nově vzniklý objekt polyfunkčního komunitního centra bude užíván v následujícím 

předpokládaném rozsahu: 

- environmentální projekty 

- projekty týkající se multikulturalismu – otevřené společenské klima 

- přednášky  

- výstavy  

- komunitní vánoční a velikonoční jarmarky 

- vzdělávací akce pro širokou veřejnost (Zdravá pětka, Zdravý životní styl, Trénink 

paměti, Jeden svět apod.) 

- setkávání rodičů 

- výstava výtvarných prací 

- soutěže 

- vernisáže 

- dramatická výchova, ochotnické divadlo 

- jiné kulturní vyžití (poradna pro integraci- poznávání jiných kultur) 

- rozšíření jazykových dovedností, nastudování her v AJ, NJ, F, RJ apod. 

- komunitní ples 

- společenská, taneční výchova – etická výchova 

- muzikoterapie pro širokou veřejnost 

- kurzy aranžmá květin, doplňků, apod., arteterapie 

- besedy s osobnostmi z vědy, kultury, sportu. 

- autorské čtení ad. 

 

 

Partnerství v rámci projektu: 

ZŠ Neštěmická p. o. 

Dobrovolnické centrum z. s. 

 

ZŠ Neštěmická p. o. 

Partner projektu bude zajišťovat provoz vzniklého objektu Polyfunkčního komunitního 

centra v době udržitelnosti projektu. 

 

Dobrovolnické centrum  

Partner projektu bude zajišťovat Sociálně aktivizační službu pro rodiny s dětmi. 

Sociálně aktivizační služba pro rodiny s dětmi se snaží pomoci udržet a rozvinout 

schopnosti a dovednosti rodičů v dysfunkčních rodinách a přispět tak k obnově žádoucích 

funkcí rodiny. Podporuje rodiče při jejich vlastní snaze o zlepšení péče o děti a 

komunikace mezi členy rodiny a úsilí o rozvoj a seberealizaci. 

 

 

Předpokládaný rozpočet a financování: 

Předpokládané financování vč. DPH 

 

 



Důvodová zpráva 

 

Celkové výdaje  34 128 222,00 Kč 

Celkové způsobilé výdaje 20 000 000,00 Kč 

 celková dotace IROP (85 %) 17 000 000,00 Kč 

 celková dotace státní rozpočet (5 %)   1 000 000,00 Kč 

 spolufinancování města (10 %)   2 000 000,00 Kč 

Celkové nezpůsobilé výdaje 14 128 222,00 Kč 

Celkové spolufinancování města 16 128 222,00 Kč 

 

Stavební část + vnitřní vybavení: 32 393 486,- Kč 

Projektová dokumentace + AD:      945 446,- Kč  

TDS:           480 000,- Kč 

BOZP:          250 000,- Kč 

Studie proveditelnosti:          59 290,- Kč 

Celkem:     34 128 222,- Kč 

 

Projekt je nutné předfinancovat. Příjemce dotace předkládá po ukončení etapy projek-

tu zjednodušenou žádost o platbu a doklady prokazující realizaci a úhradu vynaložených 

výdajů. Finanční prostředky příjemce obdrží po schválení žádosti o platbu na ŘO IROP 

 

Je stanovena výše způsobilých výdajů projektu ve stanovených limitech minimálně 85 % 

na hlavní aktivity a maximálně 15 % na vedlejší aktivity projektu. Tyto limity je třeba 

sledovat během celé realizace projektu. 

 

V případě vzniku neuznatelných nákladů, jsou tyto náklady 100% hrazeny příjemcem 

dotace tj. Statutárním městem Ústí nad Labem. 

Podle zpracované projektové dokumentace je z podstaty výdaje uznatelných 

27 997 299,- Kč. Neuznatelných pak 4 396 187,- Kč. Vzhledem k tomu, že maximální 

výše uznatelných výdajů je podle výzvy 20 000 000,- Kč – je nutné řídit se tímto li-

mitem. 

 

Tok peněz-

předpoklad 

 

                         z toho v roce  

v tis. Kč celkem 2018 2019 2020 2021 

      výdaj 34 128 1 000 16 200  16 928  0 

      přijetí dotace 18 000 839 13 500 3 661 0 

 

 

Předpokládaný harmonogram: 

Datum ukončení příjmu žádostí o dotaci: 16. 11. 2017 

Předpokládané datum podání žádosti o dotaci 15. 11. 2017 

Hodnocení přijatelnosti a formálních náležitostí: do 31. 1. 2018 (předpokládané datum) 

Věcné hodnocení žádosti: do 30. 4. 2018 (předpokládané datum) 

Jednání hodnotící komise/výsledný stav žádosti o podporu: do 31. 5. 2018 (předpokláda-

né datum) 



Důvodová zpráva 

Vydání právního aktu: do 30. 6. 2018 (předpokládané datum) 

 

 

Příloha č. 1:  

 usnesení RM č. 661/17 ze dne 8. 11. 2017  

Příloha č. 2:  

- Podmínky Rozhodnutí o poskytnutí dotace (jednostranný právní akt) 

Příloha č. 2 je vzhledem k rozsahu umístěna v elektronické podobě na intranetu 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Příloha č. 1 

 

 

 


