
 

jednání Zastupitelstva 
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věc : 

Poskytnutí návratné finanční výpomoci příspěvkovým organizacím z oblasti školství  

  

 

důvod předložení: 
 

§ 85 písm. c) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů 

 

 

 

zpracoval: 
 

PhDr. Jana Müllerová, PhD., vedoucí OMOŠ  

J. Sottnerová, DiS., vedoucí odd. ekonomiky p. o. OMOŠ MmÚ 

 

 

 

předkládá: 
 

Mgr. Michal Ševcovic, náměstek primátora  

 

projednáno: 
 

Ing. Rudolf Jakubec, vedoucí finančního odboru 

Mgr. Miloš Studenovský, vedoucí právního odboru 

Rada města Ústí nad Labem dne 29. 7. 2019 

 
 

přizváni k jednání: 
 

 



Návrh na usnesení: 

Zastupitelstvo města po projednání 

A )  schva luje   

1. poskytnutí návratné finanční výpomoci ve výši 253 tis. Kč a uzavření Smlouvy  

o poskytnutí návratné finanční výpomoci mezi zřizovatelem Statutárním městem 

Ústí nad Labem a Mateřskou školou Zvoneček, Ústí nad Labem, Školní 623/17, 

příspěvkovou organizací, na předfinancování projektu „Přírodní zahrada 

Zvoneček“ s vrácením finančních prostředků nejpozději do 30. 6. 2021 

2. rozpočtové opatření odboru městských organizací a školství ve výši 

253 tis. Kč takto: 

a) snížení neinvestiční části výdajového rozpočtu OMOŠ o částku 253 tis. Kč 

v položce Rezerva na provoz ZŠ, MŠ, DDM  

b) zvýšení investiční části výdajového rozpočtu OMOŠ – poskytnutí investiční 

návratné finanční výpomoci, sk.č. 05 ve výši 253 tis. Kč Mateřské škole 

Zvoneček, Ústí nad Labem, Školní 623/17, příspěvkové organizaci 

na předfinancování projektu „Přírodní zahrada Zvoneček“ 

3. rozpočtové opatření odboru městských organizací a školství ve výši 

7 676,09 tis. Kč takto: 

a) snížení investiční části výdajového rozpočtu OMOŠ, sk.č. 05 o částku 

7 676,09 tis. Kč u akce „Investiční příspěvek pro ZŠ Mírová – propojení ICT 

a jazyků v systému moderního vzdělávání“ 

b) zvýšení investiční části výdajového rozpočtu OMOŠ – poskytnutí investiční 

návratné finanční výpomoci, sk.č. 05 ve výši 7 676,09 tis. Kč Základní škole 

Ústí nad Labem, Mírová 2734/4, příspěvkové organizaci na předfinancování 

projektu „Propojení ICT a jazyků v systému moderního vzdělávání“ 

 

B )  zmo cňu j e  

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

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

  

 



  

Důvodová zpráva: 
 

k A) 2. - návrhu usnesení na rozpočtové opatření OMOŠ ve výši 253 tis. Kč  

Rada města, svým usnesením č.31/18 ze dne 17. 1. 2018, souhlasila s podáním žádostí p. o. 

o dotaci, na základě výzvy Ministerstva životního prostředí Výzva č. 16/2017, podporovaná 

aktivita 6.1. C – Rekonstrukce a vybavení center ekologické výchovy, učeben a jiných 

zařízení pro účely EVVO („Přírodní zahrady“). 

Současně rada města, výše uvedeným usnesením - pod bodem b), souhlasila se 

spolufinancováním projektu v Mateřské škole Zvoneček, Ústí nad Labem, Školní 623/17, 

příspěvkové organizaci (dále i MŠ Zvoneček), ve výši 15% (tj. 73 800 Kč) z uznatelných 

nákladů, přičemž předpokládané celkové náklady na projekt činí 492 000 Kč. 

Dne 4. 7. 2018 obdržela ředitelka MŠ Zvoneček „Rozhodnutí č. 07461862 o poskytnutí 

finančních prostředků ze Státního fondu životního prostředí ČR (dále i SFŽP),“ ve výši 418 

200 Kč (tj. ve výši 85 % ze základu pro stanovení podpory, a to z částky 492 000 Kč), na 

akci „Přírodní zahrada Zvoneček, Ústí nad Labem, okres Ústí nad Labem, projekt „Přírodní 

zahrada Zvoneček.“ Uvedená akce bude realizovaná v rámci výzvy č. 16/2017 v letech 

2018 – 2020 s tím, že lhůta pro dokončení realizace projektu je stanovena do 31. 8. 2020. 

Cílem projektu je vytvoření přírodní zahrady v areálu MŠ Zvoneček. V rámci realizace 

projektu dojde k instalaci 12 objektů, úpravě zahrady na ploše 5 474 m2, terénním úpravám 

na ploše 100 m2 a bude realizováno 9 participačních aktivit. Realizací projektu dojde 

k rozvoji míst, kde probíhá předškolní výchova, a to způsobem, který umožňuje přímý a 

dlouhodobý kontakt s přírodou. 

Financování projektu dle výzvy 

Finanční prostředky budou uvolňovány průběžně na základě předložených žádostí 

o uvolnění finančních prostředků.  Tzn., že náklady budou ze SFŽP hrazeny zpětně až po 

předložení dokladů, které budou prvotně uhrazeny MŠ Zvoneček a na základě žádosti 

o uvolnění. 

Vzhledem k výše uvedenému způsobu financování, předložila ředitelka MŠ Zvoneček na 

odbor MOŠ žádost o poskytnutí finanční návratné výpomoci ve výši 253 tis. Kč, jako zdroje 

pro předfinancování investičních nákladů, neboť v současné době nedisponuje na fondu 

investic dostatečným množstvím finančních prostředků tak, aby mohla pokrýt potřebné 

investiční náklady a zároveň zajistit bezproblémový chod organizace tak, aby se organizace 

nedostala v závěru kalendářního roku do platební neschopnosti.  Žádost ředitelky je přílohou 

č. 1 důvodové zprávy. Investiční náklady jsou detailněji specifikovány v příloze č. 2 

důvodové zprávy. 

Finanční prostředky (investiční) budou MŠ Zvoneček, p. o. poskytnuty na základě uzavřené 

„Smlouvy o poskytnutí návratné finanční výpomoci,“ ve smyslu § 34 zákona č. 250/2000 

Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů.  Návrh 

smlouvy, o poskytnutí návratné finanční výpomoci, byl projednán s Právním odborem MmÚ 

s tím, že poskytnutá návratná finanční výpomoc bude příspěvkovou organizací vrácena na 

bankovní účet města nejpozději do jednoho měsíce po obdržení finančních prostředků ze 

SFŽP na bankovní účet příspěvkové organizace, nejpozději však do 30. 6. 2021.  

Vzhledem k výše uvedené době realizace a způsobu financování projektu lze předpokládat, 

že vrácené finanční prostředky budou odborem MOŠ navrženy jako příjem do příjmové části 

rozpočtu pro rok 2021.  

 



k A) 3. - návrhu usnesení na rozpočtové opatření OMOŠ ve výši 7 676,09 tis. Kč  

Zastupitelstvo města, svým usnesením č.435/17 ze dne 5. 4. 2017, vzalo na vědomí 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 včetně DPH. Současně zastupitelstvo města tímto usnesením souhlasilo se 

spolufinancováním výše uvedeného projektu 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 

a s předfinancováním uvedeného projektu ve výši 7 676 085,93 Kč (vč. DPH) z rozpočtu 

města formou návratné finanční výpomoci. 

Vzhledem ke skutečnosti, že Základní škola Ústí nad Labem, Mírová 2734/4 příspěvková 

organizace (dále i ZŠ Mírová) obdržela vydání právního aktu o přiznání dotace až 

16. 7. 2018 a nebylo možné dodržet původně plánovaný harmonogram realizace uvedené 

akce, byly schválené finanční prostředky z roku 2018, v rámci zreálnění investičních výdajů, 

převedeny do roku 2019. Jednalo se o převod rozpočtovaných, ale nečerpaných investičních 

prostředků. Investiční prostředky však byly do investiční části výdajového rozpočtu OMOŠ 

rozpočtovány jako investiční příspěvek, nikoliv jako zastupitelstvem města schválená 

návratná finanční výpomoc. 

Z výše uvedeného důvodu žádá odbor MOŠ o schválení předloženého rozpočtového 

opatření, na jehož základě dojde ke snížení schváleného investičního příspěvku o částku 

7 676,09 tis. Kč, která bude následně, po podpisu „Smlouvy o poskytnutí návratné finanční 

výpomoci,“ uzavřené ve smyslu § 34 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech 

územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, poskytnuta ZŠ Mírové, formou návratné 

finanční výpomoci. Jedná se tedy o nápravu formy poskytnutí finančních prostředků. 

Návratná finanční výpomoc bude příspěvkovou organizací vrácena na bankovní účet města 

nejpozději do jednoho měsíce po obdržení finančních prostředků z Ministerstva pro místní 

rozvoj na bankovní účet příspěvkové organizace, nejpozději však do 31. 12. 2022.  

Tento materiál projednala Rada města Ústí nad Labem na svém jednání dne 29. 7. 2019. 

Na základě výše uvedeného předkládáme Zastupitelstvu města Ústí nad Labem ke schválení 

usnesení: 

dle bodu A) 1., poskytnutí návratné finanční výpomoci ve výši 253 tis. Kč a uzavření 

Smlouvy o poskytnutí návratné finanční výpomoci mezi zřizovatelem Statutárním městem 

Ústí nad Labem a Mateřskou školou Zvoneček, Ústí nad Labem, Školní 623/17, 

příspěvkovou organizací. 

dle bodu A) 2., návrh usnesení s rozpočtovým opatřením, po jehož schválení bude Mateřské 

škole Zvoneček, Ústí nad Labem, Školní 623/17, příspěvkové organizaci poskytnuta 

investiční návratná finanční výpomoc ve výši 253 tis. Kč na předfinancování projektu 

„Přírodní zahrada Zvoneček“ 

dle bodu A) 3., návrh usnesení s rozpočtovým opatřením, po jehož schválení bude Základní 

škole Ústí nad Labem, Mírová 2734/4, příspěvkové organizaci poskytnuta investiční 

návratná finanční výpomoc ve výši 7 676,09 tis. Kč na předfinancování projektu „Propojení 

ICT a jazyků v systému moderního vzdělávání“ 

 

 

 



Přílohy důvodové zprávy č.: 

1. MŠ Zvoneček, p. o. – žádost ředitelky o poskytnutí návratné finanční výpomoci ze dne 

3.7.2019 

2. MŠ Zvoneček, p. o. – rozdělení výdajů dle objednávek u dodavatelů 

Pro potřeby evidence v Navision: 

PPR 106/H001457  

snížení Rezervy na provoz ZŠ, MŠ, DDM o částku 253 tis. Kč 

PPR 106/H001854 
MŠ Zvoneček, p. o. - poskytnutí investiční návratné finanční výpomoci ve výši 253 tis. Kč 

na předfinancování projektu „Přírodní zahrada Zvoneček“ 

PPR 106/H001716 

snížení investiční části výdajového rozpočtu OMOŠ, o částku 7 676,09 tis. Kč z akce 

„Investiční příspěvek pro ZŠ Mírová – propojení ICT a jazyků v systému moderního 

vzdělávání,“ sk.č. 05, IZ1/000951 

PPR 106/H001855 

ZŠ Mírová, p. o. - poskytnutí investiční návratné finanční výpomoci ve výši 7 676,09 tis. Kč 

na předfinancování projektu „Propojení ICT a jazyků v systému moderního vzdělávání“ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


