
Realizace projektu 

. 

  

jednání Zastupitelstva města  

Ústí nad Labem 

  
 

dne: bod programu: 

 

Věc: 

 

Důvod předložení: 

 

Zpracoval: 

 

Předkládá: 

 

Projednáno: 

 

Přizváni k jednání: 

22. 6. 2016 

 

Místní akční plán rozvoje vzdělávání pro správní obvod obce s rozšířenou 

působností Ústí nad Labem – podpis Smlouvy o partnerství s finančním 

příspěvkem  

 

11 

Ing. Martina Kůstková, referentka OPD, OSR MmÚ  
 

Ing. Věra Nechybová, primátorka 

Ing. Bc. Jaroslav Slabý 

 



 

Návrh na usnesení: 
 

Zastupitelstvo města v kompetenci Rady města po projednání 

A )  b e r e  n a  v ě d o m í  

1. informaci o schválení dotace na projekt podporovaný z OP Výzkum, vývoj a 

vzdělávání „Místní akční plán rozvoje vzdělávání pro správní obvod obce 

s rozšířenou působností Ústí nad Labem“, 

 

B )  s c h v a l u j e  

1. znění „Smlouvy o partnerství s finančním příspěvkem“ mezi Statutárním městem 

Ústí nad Labem a MAS Labské skály, z. s. k projektu „Místní akční plán rozvoje 

vzdělávání pro správní obvod obce s rozšířenou působností Ústí nad Labem.  



 

Důvodová zpráva: 
 

Partnerství Statutárního města Ústí nad Labem a MAS Labské skály, z.s. 

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.  

Místní akční plány rozvoje vzdělávání (dále jen MAP), 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).  

 

Projekt „Místní akční plán rozvoje vzdělávání pro SO ORP Ústí nad Labem“ 

Dne 23. 11. 2015 byla spolkem MAS Labské skály, z.s. odeslána žádost o dotaci v rámci výzvy 

č. 02_15_005 Místní akční plány rozvoje vzdělávání na projekt „Místní akční plán rozvoje 

vzdělávání pro správní obvod obce s rozšířenou působností Ústí nad Labem“, kde Statutární 

město Ústí nad Labem vystupuje jako partner s finančním příspěvkem. 

Dne 11. 4. 2016 proběhlo jednání Výběrové komise Řídicího orgánu OP VVV, na kterém byl 

projekt „Místní akční plán rozvoje vzdělávání pro SO ORP Ústí nad Labem“ doporučen k 

financování s výhradou (viz. příloha č. 1 tohoto materiálu). Výhrada se týkala krácení rozpočtu 

na straně žadatele – MAS Labské skály, z.s., nikoliv tedy na straně Statutárního města Ústí nad 

Labem. 

Na základě této skutečnosti byl žadateli MAS Labské skály, z.s. dne 1. 6. 2016 doručen 

dokument s názvem „Výzva k předložení dokumentů před vydáním právního aktu“, podle 

kterého musí Statutární město Ústí nad Labem jakožto partner s finančním příspěvkem projektu 

doložit doklad s názvem „Smlouva o partnerství s finančním příspěvkem“ (dále jen Smlouva, 

viz. příloha č. 2 tohoto materiálu), a to ve lhůtě 15 dnů od doručení tohoto dokumentu.  

Zmíněná lhůta končí dne 21. 6. 2016, proto bylo na MŠMT vyjednáno její prodloužení o 5 

pracovních dní.  

Součástí Smlouvy je několik příloh: Výzva k předložení dokumentů před vydáním právního 

aktu, Rozpočet projektu včetně výše částky pro Statutární město Ústí nad Labem, Indikátory 

projektu, Žádost o podporu a znění výzvy, v rámci které byl projekt podán. 

Návrh Smlouvy byl projednán v Radě města dne 4. 11. 2015 (viz. příloha č. 3 tohoto materiálu).  

 



 
 

Po podpisu Smlouvy bude moci Statutární město Ústí nad Labem čerpat dotaci v rámci 

Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání dle následující struktury:  

- celkový rozpočet projektu: 3 868 672,64 Kč 

- výše podpory: 100 % 

- žadatel MAS Labské skály, z.s.: 2 604 049,28 Kč 

- partner Statutární město Ústí nad Labem: 1 264 623,36 Kč 

 

Materiál včetně Smlouvy byl projednán s právním odborem. 

 

Příloha č. 1: Zápis z jednání Výběrové komise Řídicího orgánu OP VVV 

Příloha č. 2: Smlouva o partnerství s finančním příspěvkem 

Příloha č. 3: Výpis z usnesení Rady města číslo 811/15 

 

Přílohy jsou dostupné na internetu. 


