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1) Návrh na usnesení:
Zastupitelstvo města Žatce schvaluje zajištění předfinancování projektu „Regionální
technologické centrum robotiky v objektu Kláštera kapucínů v Žatci“ a zároveň zajištění
financování projektu tzn. zajištění spolufinancování obce ve výši min 5 % celkových
způsobilých výdajů projektu a zajištění financování nezpůsobilých výdajů projektu.
Předpokládané náklady projektu činí 7 660 407,- Kč s DPH.
O: JUDr. Hornátová
T: 15. 4. 2018
2) Zdůvodnění:
Rada města Žatce na svém jednání konaném dne 26.3.2018 projednala materiál s názvem
„Regionální technologické centrum robotiky v objektu Kláštera kapucínů v Žatci“.
Na jednání RM konaném dne 20.03.2017 byla předložena informace „Polyfunkční a spolkové
centrum – Regionální technologické centrum robotiky v objektu Kláštera kapucínů v Žatci“.
Usnesením č. 292/17 ze dne 15.5.2017 Rada města Žatce vzala na vědomí zadání zakázky
na podání žádostí o dotaci na projekt Polyfunkční a spolkové centrum – Regionální
technologické centrum robotiky v objektu Kláštera kapucínů v Žatci.
Následně byla podána žádost o dotaci v rámci výzvy IROP č. 74. - Rozvoj infrastruktury
polyfunkčních komunitních center a to na akci „Polyfunkční a spolkové centrum – Regionální
technologické centrum robotiky v objektu Kláštera kapucínů v Žatci“. V rámci této žádosti

byly jako neuznatelné výdaje projektu označeny restaurátorské práce a náklady stavební části
projektu na robotické centrum.
Dle předchozích jednání se čekalo na vyhlášení příslušné výzvy MAS Vladař, vyhlašované
v rámci IROP, která je vhodným doplňkem pro účely předložení dané části projektu –
vybavení centra robotiky.
Z důvodu eliminace vlastních finančních prostředků, které bude Město Žatec muset na danou
akci uvolnit, byla vyhodnocena jako nejvhodnější varianta podání žádostí do obou výzev – jak
výzvy IROP č. 74, tak výzvy MAS Vladař.
15.2.2018 byla MAS Vladař vypsána 3. výzva k předkládání žádostí o podporu
z Integrovaného regionálního operačního programu s názvem „3.výzva MAS Vladař–IROP–
Zvýšení kvality a dostupnosti infrastruktury pro vzdělávání a celoživotní učení I. (IROP5)“.
Před podáním žádosti o dotaci je třeba schválit usnesení Zastupitelstva města Žatce
o zajištění předfinancování projektu a dofinancování projektu (tzn. zajištění vlastního
spolupodílu).
Předpokládané uznatelné náklady projektu činí: 7 660 407,- Kč s DPH
Předpokládané náklady projektu:
Náklady na celkovou rekonstrukci robotického
6 985 763,- Kč
centra – stavební práce (bez – mobiliáře)
Mobiliář – vybavení nábytkem
674 644,- Kč

uznatelná aktivita
uznatelná aktivita

V současné době probíhají práce na přípravě žádosti a studii proveditelnosti.
Dále bude v rámci projektu uzavřena Partnerská smlouva (Smlouva o partnerství a vzájemné
spolupráci za účelem realizace projektu) se Sedmikráskou Žatec, z.s..

Vzor smlouvy projedná Rada města Žatce dne 26.3.2018.
Stavební náklady a náklady na vybavení nábytkem pro centrum robotiky by se měly
pohybovat dle odhadů ve výši 7 660 407,-Kč s DPH.
Z částky 7 660 407,- Kč budeme požadovat dotaci v rámci uvedené výzvy MAS Vladař,
max. možná výše dotace však činí 5.700.000,- Kč (celková alokace činí 6.000 000,- Kč).
IT vybavení centra robotiky, v předpokládaném rozsahu cca 1,5 mil. Kč, není součástí
projektu a nebude označeno jako uznatelný výdaj výše uvedené dotace a následně by bylo
hrazeno buď z rozpočtu města, nebo z jiných zdrojů – např. Fond Ústeckého kraje,
sponzorský dar, atd..
Tyto náklady na IT vybavení by se hradily až po dokončení stavební části projektu – cca
konec roku 2021.
Náklady na rekonstrukci vychází z rozpočtovaných cen dle ceníku ÚRS. Na základě
výběrového řízení je možno předpokládat snížení ceny za realizaci. Náklady na vybavení
nábytkem vychází z průzkumu cen.
Identifikace výzvy
Operační program
Specifický cíl IROP

Integrovaný regionální operační program
4.1 Posílení komunitně vedeného místního rozvoje za účelem
zvýšení kvality života ve venkovských oblastech a aktivizace
místního potenciálu

68. výzva IROP - ZVYŠOVÁNÍ KVALITY A DOSTUPNOSTI
Číslo výzvy ŘO IROP INFRASTRUKTURY PRO VZDĚLÁVÁNÍ A CELOŽIVOTNÍ
UČENÍ - INTEGROVANÉ PROJEKTY CLLD - SC 4.1
3.
Číslo výzvy MAS
Opatření integrované IROP 5 - Zvýšení kvality a dostupnosti infrastruktury pro
vzdělávání a celoživotní učení
strategie
Termíny
Datum a čas
zpřístupnění
formuláře žádosti o
podporu v MS2014+
Datum a čas ukončení
příjmu žádostí o
podporu v MS2014+

15.2.18 10:00

15.4.18 10:00
1.1.2014

Datum zahájení
realizace projektu

Datum ukončení
realizace projektu

Datem zahájení realizace projektu se rozumí datum prvního
právního úkonu týkajícího se aktivit projektu, na které jsou
vynaloženy způsobilé výdaje. Datum zahájení realizace projektu
může být stanoveno nejdříve na 1. 1. 2014, a to i v případě, že první
právní úkon byl učiněn před tímto datem.
30.6.2023
Realizace projektu nesmí být ukončena před podáním žádosti o
podporu v MS 2014+.
Podpora

Alokace výzvy MAS
(CZV)
Míra podpory
z Evropského fondu
pro regionální rozvoj
a státního rozpočtu
pro projekt
Minimální a
maximální výše
celkových způsobilých
výdajů projektu
Podmínky veřejné
podpory
Forma podpory

6 000 000,000 Kč

Evropský fond pro regionální rozvoj - 95 %
Státní rozpočet - 0 %
minimální výše CZV na
projekt: není stanovena
maximální výše CZV na
projekt: 6 000 000,00 Kč
Podpořeny budou pouze projekty nezakládající veřejnou podporu
ve smyslu čl. 107 odst. 1 Smlouvy o fungování Evropské unie.
Dotace – ex-post financování. Převod podpory-ex post financování
pro organizační složky státu a jejich příspěvkové organizace.
Zacílení podpory

Typy podporovaných
projektů

Podporované aktivity dle strategie SCLLD MAS Vladař:
• Podpora sociální inkluze prostřednictvím stavebních úprav
budov a učeben, pořízení vybavení a kompenzačních pomůcek a
kompenzačního vybavení pro děti se SVP, nezbytných pro zajištění
rovného přístupu ke vzdělávání sociálně vyloučeným osobám
• Podpora infrastruktury pro zájmové a neformální vzdělávání
mládeže a celoživotní vzdělávání – stavební úpravy, pořízení

Území realizace

Oprávnění žadatelé

Cílová skupina

vybavení pro zajištění rozvoje klíčových kompetencí formou
zájmového a neformálního vzdělávání za účelem zvýšení kvality
vzdělávání ve vazbě na budoucí uplatnění na trhu práce:
- v oblastech komunikace v cizích jazycích
- v oblasti technických a řemeslných oborů, přírodních věd
- ve schopnosti práce s digitálními technologiemi
• Doplňková aktivita – podporováno bude zahrnutí zeleně v okolí
budov
Území MAS Vladař vymezené ve schválené SCLLD. Výdaje
spojené s realizací projektu za hranicí území MAS jsou vždy
nezpůsobilé.
- kraje
- organizace zřizované nebo zakládané kraji
- obce
- organizace zřizované nebo zakládané obcemi
- nestátní neziskové organizace
- církve
- církevní organizace
- organizační složky státu
- příspěvkové organizace organizačních složek státu
- školy a školská zařízení v oblasti předškolního, základního a
středního vzdělávání a vyšší odborné školy
- další subjekty podílející se na realizaci vzdělávacích aktivit
- osoby sociálně vyloučené
- osoby ohrožené sociálním vyloučením
- osoby se speciálními vzdělávacími potřebami
- pedagogičtí pracovníci
- pracovníci a dobrovolní pracovníci organizací působících v
oblasti vzdělávání nebo asistenčních služeb
- žáci (studenti)
- děti v předškolním vzdělávání
- pracovníci a dobrovolní pracovníci organizací působících v
oblasti neformálního
a zájmového vzdělávání dětí a mládeže
- dospělí v dalším vzdělávání

Projektové žádosti musí být v souladu s Místním akčním plánem vzdělávání (MAP) nebo Krajským
akčním plánem vzdělávání (KAP).

3) Stanovisko odboru:
Odbor Kancelář úřadu – dotace doporučuje schválit dle předloženého návrhu.

