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Poskytnutí návratné finanční výpomoci pro příspěvkové organizace z oblasti 

školství 

 



Návrh na usnesení: 
 

Zastupitelstvo města po projednání 

A )  schva luje  

1. poskytnutí návratné finanční výpomoci a uzavření Smlouvy o poskytnutí 

návratné finanční výpomoci pro rok 2016 mezi zřizovatelem Statutárním 

městem Ústí nad Labem a těmito příspěvkovými organizacemi z oblasti 

školství: 

a) Mateřská škola Pohádka, Ústí nad Labem, Bezručova 323/7, 

příspěvková organizace, IČ 72744651 

b) Mateřská škola Pomněnka, Ústí nad Labem, Přemyslovců 652/14, 

příspěvková organizace, IČ 70226024 

c) Mateřská škola Písnička, Ústí nad Labem, Studentská 6, příspěvková 

organizace, IČ 70201021  

d) Základní škola Ústí nad Labem, Vinařská 1016/6, příspěvková 

organizace, IČ 44555229 

2. rozpočtové opatření Odboru městských organizací a školství ve výši 

168,50 tis. Kč takto: 

a) snížení neinvestiční části výdajového rozpočtu OMOŠ o částku 

168,50 tis. Kč v položce Návratná finanční výpomoc pro příspěvkové 

organizace celkem  

b) zvýšení neinvestiční části výdajového rozpočtu OMOŠ – oddělení 

ekonomicko školské – poskytnutí Návratné finanční výpomoci pro 

příspěvkové organizace z oblasti školství v celkové výši 

168,50 tis. Kč na pokrytí mzdových nákladů a souvisejících 

zákonných odvodů vzniklých při realizaci projektu v rámci 

Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání, „Výzva 

02_16_022 Podpora škol formou projektů zjednodušeného 

vykazování – Šablony pro MŠ a ZŠ I“ takto: 

- Mateřská škola Pohádka, Ústí nad Labem, Bezručova 323/7, 

příspěvková organizace, IČ 72744651 25,30 tis. Kč 

- Mateřská škola Pomněnka, Ústí nad Labem, Přemyslovců 652/14, 

příspěvková organizace, IČ 70226024 39,20 tis. Kč 

- Mateřská škola Písnička, Ústí nad Labem, Studentská 6, 

příspěvková organizace, IČ 70201021  41,10 tis. Kč 

- Základní škola Ústí nad Labem, Vinařská 1016/6, příspěvková 

organizace, IČ 44555229 62,90 tis. Kč 

B )  zmocňuje  

1. PhDr. Janu Müllerovou, PhD., vedoucí OMOŠ 

a) k podpisu smluv dle bodu A)1 tohoto usnesení 
 

 

 

 

 



Důvodová zpráva: 
 

 

Zastupitelstvo města Ústí nad Labem souhlasilo svým usnesením 

č. 297/16 ze dne 21. 9. 2016 s realizací projektu v OP VVV na základě výzvy 

č. 02_16_022 Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování – 

Šablony pro MŠ a ZŠ I. Výzva č. 02_16_022 byla vyhlášena dne 23. 6. 2016 

s tím, že žádosti o podporu bude možné podávat nejpozději do 30. 6. 2017. 

V rámci výše uvedeného projektu OP VVV - Podpora škol formou projektů 

zjednodušeného vykazování – Šablony pro MŠ a ZŠ I se jedná o následující 

podporované aktivity: 

Podporované aktivity pro mateřské školy 

1) Personální podpora MŠ (školní asistent, školní speciální pedagog, školní 

psycholog, sociální pedagog, chůva) 

2) Osobnostně sociální a profesní rozvoj pedagogů MŠ (akreditované kurzy 

DVPP) 

3) Usnadňování přechodu dětí z MŠ do ZŠ (Prevence logopedických vad 

a komunikačních schopností u dětí v MŠ, Individualizace vzdělávání v MŠ, 

Odborně zaměřená tematická setkávání a spolupráce s rodiči dětí v MŠ)  

Podporované aktivity pro základní školy 

1) Personální podpora ZŠ (školní asistent, školní speciální pedagog, školní 

psycholog, sociální pedagog) 

2) Osobnostně sociální a profesní rozvoj pedagogů ZŠ (akreditované kurzy 

DVPP) 

3) Extrakurikulární rozvojové aktivity ZŠ (Čtenářský klub, Klub zábavné logiky 

a deskových her, Doučování žáků ohrožených školním neúspěchem, Příprava 

na vyučování žáků ZŠ ohrožených školním neúspěchem) 

4) Spolupráce s rodiči žáků ZŠ 

Financování projektu 

Financování projektu bude zajištěno formou nevratné finanční pomoci (dotace), 

a to v plné výši rozpočtu projektu. Finanční prostředky budou škole poskytnuty 

formou ex-ante platby ve výši 60 % schváleného rozpočtu způsobilých výdajů 

projektu, a to do 30 kalendářních dnů od vydání Rozhodnutí o poskytnutí dotace, 

zbývající částka dotace ve výši 40 %, následně po doložení první monitorovací 

zprávy, 6 měsíců od data vydání Rozhodnutí. 

Realizace projektu 

Ředitelé příspěvkových organizací, z oblasti školství, přijali průběžně, v období 

od 1. 9. 2016 do 30. 11. 2016, nové zaměstnance v souladu s podporovanou 

aktivitou „Personální podpora“. U mateřských škol (dále jen MŠ) se jedná 

zejména o chůvy, v důsledku přijetí dětí ve věku 2 let do MŠ, a u základních škol 

(dále jen ZŠ) se jedná o školní asistenty a speciální pedagogy. Mzdové náklady 

a související zákonné odvody těchto zaměstnanců jsou doposud příspěvkovými 



Důvodová zpráva: 
 

organizacemi hrazeny z provozních prostředků, které jim byly zřizovatelem 

schváleny pro rok 2016 na zajištění běžného provozu s tím, že příspěvkové 

organizace obdrží do 31. 12. 2016 dotaci z MŠMT v rámci financování projektu. 

V současné době většina škol, které podaly žádost o podporu, obdržely 

vyrozumění o schválení žádosti o finanční podporu z OP VVV. Jedno 

z obdržených vyrozumění přikládáme jako přílohu č. 1 důvodové zprávy.  

Na základě tohoto vyrozumění, školy doložily prostřednictvím systému ISKP14+ 

(elektronický systém, ve kterém se zpracovává žádost), potřebné doklady 

k vydání právního aktu. Jednalo se o čestné prohlášení o účtu obce u ČNB, 

čestné prohlášení o aktivní datové schránce a čestné prohlášení o souhlasu 

zřizovatele s realizací projektu. Všechny školy tyto podklady doložily a nyní 

probíhá ze strany MŠMT příprava právního aktu – Rozhodnutí o poskytnutí 

dotace. Dle informací, které má odbor MOŠ k dispozici, ještě žádná škola 

Rozhodnutí neobdržela.  

Jak vyplývá z odstavce Financování projektu, záloha dotace z MŠMT ve výši 

60% schváleného rozpočtu způsobilých výdajů projektu, bude proplacena do 30 

pracovních dnů ode dne nabytí účinnosti Rozhodnutí. Vzhledem k tomu, že 

dosud žádné ze škol nebylo rozhodnutí vydáno, nelze počítat s tím, že školy 

obdrží finanční prostředky do konce roku 2016. 

Na základě této skutečnosti byl s příspěvkovými organizacemi z oblasti školství 

projednán způsob financování vzniklých nákladů pro rok 2016. Po vyčíslení 

a předložení celkových nákladů na odbor MOŠ bylo dojednáno, že příspěvkové 

organizace použijí, k časovému překlenutí dočasného nesouladu mezi výnosy 

a náklady, finanční prostředky z rezervního fondu organizace. U čtyřech 

příspěvkových organizací, které jsou uvedeny v usnesení tohoto materiálu, však 

vznikla situace, že na rezervním fondu nedisponují dostatečnou výši finančních 

prostředků. Z tohoto důvodu, předkládá odbor MOŠ zastupitelstvu města tento 

materiál, po jehož schválení bude dotčeným příspěvkových organizacím 

poskytnuta v souladu s § 34, odst. 1 zákona č. 250/2000 Sb., v platném znění 

návratná finanční výpomoc s tím, že finanční prostředky budou příspěvkovou 

organizací vráceny nejpozději do 30. června 2017. Finanční prostředky budou 

poskytnuty na základě Smlouvy o poskytnutí návratné finanční výpomoci pro rok 

2016, jejíž návrh je přílohou č. 2 důvodové zprávy. 

Současně je odborem MOŠ zastupitelstvu města předložen pod bodem A) 2 

návrh usnesení s rozpočtovým opatřením, po jehož schválení budou finanční 

prostředky jako návratná finanční výpomoc poskytnuty příspěvkovým 

organizacím takto: 

 Mateřská škola Pohádka, příspěvková organizace  25 300 Kč 

 Mateřská škola Pomněnka, příspěvková organizace 39 200 Kč 

 Mateřská škola Písnička, příspěvková organizace 41 100 Kč 

 Základní škola Vinařská, příspěvková organizace 62 900 Kč 

 

 



Důvodová zpráva: 
 

Příloha č.: 

1. Vyrozumění o schválení žádosti o finanční podporu z OP VVV  

2. Návrh Smlouvy o poskytnutí návratné finanční výpomoci příspěvkovým 

organizacím pro rok 2016 

Pro potřeby evidence Navision 

PPR 106/H001481 

snížení neinvestiční části výdajového rozpočtu OMOŠ o částku 

168,50 tis. Kč v položce Návratná finanční výpomoc pro příspěvkové organizace 

celkem  

PPR 106/H001599 

zvýšení neinvestiční části výdajového rozpočtu OMOŠ – oddělení ekonomicko 

školské – poskytnutí návratné finanční výpomoci pro ZŠ, p. o. ve výši 

62,90 tis. Kč 

PPR 106/H001600 

zvýšení neinvestiční části výdajového rozpočtu OMOŠ – oddělení ekonomicko 

školské – poskytnutí návratné finanční výpomoci pro MŠ, p. o. ve výši 

105,60 tis. Kč 

 


