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l. Návrh usnesení:
Zastupitelstvo města Žatce projednalo žádost ředitelky Mateřské školy Žatec, U Jezu 2903,
okres Louny Dany Pechové a v návaznosti na usnesení ZM č. 11/18 ze dne 26.2.2018 "Podání
žádosti do výzvy SFŽP ČR Environmentální prevence" a dle § 10a zákona č. 250/2000 Sb.,
o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, a schvaluje
poskytnutí návratné finanční výpomoci Mateřské škole Žatec, U Jezu 2903, okres Louny na
předfinancování dotačního projektu pod názvem "Zahrada pro Zvídálky - učíme se od
přírody" v celkové výši 500.000,00 Kč. Návratná finanční výpomoc bude poskytnuta v roce
2018 částkou ve výši 500.000,00 Kč. Po ukončení realizace projektu a po schválení závěrečné
zprávy poskytovatelem dotace bude návratná finanční výpomoc vrácena na účet zřizovatele, a
to nejpozději ke dni 31.12.2019.
Zastupitelstvo města Žatce schvaluje smlouvu o poskytnutí návratné finanční výpomoci na
projekt „Zahrada pro Zvídálky – učíme se od přírody“ v předloženém návrhu a pověřuje
starostku města tuto smlouvu podepsat.
Zastupitelstvo města Žatce schvaluje poskytnutí účelové investiční a neinvestiční dotace ve
výši 133.288,00 Kč na dofinancování výše uvedeného dotačního projetu.
Zároveň Zastupitelstvo města Žatce schvaluje rozpočtové opatření ve výši 634.000,00 Kč na
uvolnění finančních prostředků z rozpočtu města.
Výdaje: 714-3113-5331
- 634.000,00 Kč (rezerva pro školy - předfinancování)
Výdaje: 714-3111-5651, org.537 + 500.000,00 Kč (návratná fin. výpomoc)
Výdaje: 714-3111-5331,org. 537 + 75.000,00 Kč (neinvestiční dotace)
Výdaje: 714-3111-6351,org. 537 + 59.000,00 Kč (investiční dotace)

2. Zdůvodnění:
Materiál je Zastupitelstvu města Žatce předložen na základě žádosti ředitelky Mateřské školy
Žatec,
U Jezu 2903, okres Louny Dany Pechové o poskytnutí návratné finanční výpomoci
na celkové náklady projektu ve výši 633.288,00 Kč na předfinancování dotačního projektu
„Zahrada pro Zvídálky – učíme se od přírody“ ze SFŽP ČR v rámci Národního programu
Životního prostředí z výzvy č. 16/2017, prioritní osa 6. Environmentální prevence.
Rozhodnutím č. 08211861 byl projekt MŠ schválen. Do konce roku 2018 bude realizace
celého projektu ukončena. Závěrečná zpráva o realizaci projektu bude zpracována v termínu
do 31.03.2019. Po schválení závěrečné zprávy poskytovatelem dotace MŠ Žatec, U Jezu
2903, okres Louny obdrží finanční prostředky vynaložené na realizaci projektu.
„11/18 Podání žádosti do výzvy SFŽP ČR – Environmentální prevence – MŠ Žatec,
U Jezu 2903, okres Louny
Zastupitelstvo města Žatce schvaluje zajištění finančních prostředků Mateřské škole Žatec,
U Jezu 2903, okres Louny na projekt „Zahrada pro Zvídálky – učíme se od přírody“ ze SFŽP
ČR v rámci Národního programu Životního prostředí, a to do výše celkových nákladů
633.288,00 Kč a do výše podpory v maximálním rozsahu 85 % celkových uznatelných nákladů
poskytovatele dotace. Název výzvy: Výzva č. 16/2017, prioritní oblast 6. Environmentální
prevence.
Po schválení závěrečné zprávy o realizaci projektu, která bude předložena poskytovateli
dotace, obdrží MŠ finanční prostředky vynaložené na realizaci projektu. Spoluúčast Města
Žatec na tomto projektu je cca 21 % z celkových způsobilých výdajů projektu.
Výše rezervy pro školy v případě poskytnutí návratné finanční výpomoci činí ke dni 23.8.2018
částku 7.092.000,00 Kč.
Rada města Žatce na svém jednání dne 3.9.2018 přijala usnesení č. 561/18 v tomto znění:
561/18Návratná finanční výpomoc na projekt „Zahrada pro Zvídálky – učíme se
od přírody“ ze SFŽP ČR Environmentální prevence
Rada města Žatce projednala žádost ředitelky Mateřské školy Žatec, U Jezu 2903, okres
Louny Dany Pechové a v návaznosti na usnesení zastupitelstva města č. 11/18 ze dne
26.02.2018 „Podání žádosti do výzvy SFŽP ČR Environmentální prevence“ a dle § 10a
zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších
předpisů, doporučuje Zastupitelstvu města Žatce schválit poskytnutí návratné finanční
výpomoci Mateřské škole Žatec, U Jezu 2903, okres Louny na předfinancování dotačního
projektu pod názvem „Zahrada pro Zvídálky - učíme se od přírody“ v celkové výši 500.000,00
Kč. Návratná finanční výpomoc bude poskytnuta v roce 2018 částkou ve výši 500.000,00 Kč.
Po ukončení realizace projektu a po schválení závěrečné zprávy poskytovatelem dotace bude
návratná finanční výpomoc vrácena na účet zřizovatele, a to nejpozději ke dni 31.12.2019.
Rada města Žatce dále doporučuje Zastupitelstvu města Žatce schválit smlouvu o poskytnutí
návratné finanční výpomoci na projekt „Zahrada pro Zvídálky – učíme se od přírody“ v
předloženém návrhu a pověřuje starostku města tuto smlouvu podepsat.
Rada města Žatce dále doporučuje Zastupitelstvu města Žatce schválit poskytnutí účelové
investiční a neinvestiční dotace ve výši 133.288,00 Kč na dofinancování výše uvedeného
dotačního projetu.
Zároveň Rada města Žatce doporučuje Zastupitelstvu města Žatce schválit rozpočtové
opatření ve výši 634.000,00 Kč na uvolnění finančních prostředků z rozpočtu města.

Výdaje: 714-3113-5331
Výdaje: 714-3111-5651, org. 537
Výdaje: 714-3111-5331, org. 537
Výdaje: 714-3111-6351, org. 537

- 634.000,00 Kč (rezerva pro školy - předfinancování)
+ 500.000,00 Kč (návratná fin. výpomoc)
+ 75.000,00 Kč (neinvestiční dotace)
+ 59.000,00 Kč (investiční dotace).

3. Přílohy:
- Žádost MŠ Žatec ze dne 21.08.2018
- Návrh smlouvy o poskytnutí návratné finanční výpomoci na projekt
„Zahrada pro Zvídálky – učíme se od přírody“

