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l. Návrh usnesení:
Zastupitelstvo města Žatce schvaluje zajištění finančních prostředků pro MŠ Žatec, U Jezu
2903, okres Louny na projekt „Přírodní zahrady 2019“, a to do výše celkových nákladů
564.600,00 Kč - výše podpory je v maximálním rozsahu 85 % celkových uznatelných nákladů
poskytovatele dotace, maximální však 500.000,00 Kč.
Zastupitelstvo města Žatce schvaluje uvolnění finančních prostředků pro MŠ Žatec, U Jezu
2903, okres Louny na zajištění povinné finanční spoluúčasti ve výši max. 15 % rozpočtu
projektu „Přírodní zahrady 2019“ včetně prostředků na financování případných nezpůsobilých
výdajů projektu.

2. Zdůvodnění:
Materiál je Zastupitelstvu města Žatce předložen na základě žádosti ředitelky Mateřské školy
Žatec, U Jezu 2903, okres Louny do výzvy č. 7/2019 vyhlášené SFŽP „Přírodní zahrady
2019“.
Očekávané celkové náklady projektu „Přírodní zahrady 2019“ jsou ve výši 564.600,00 Kč –
z toho předpokládána výše dotace je 85 % a spoluúčast je ve výši 15 %. Cílem výzvy je
podpořit environmentální vzdělávání dětí.
Dále pak mateřská škola žádá uvolnění finančních prostředků na zajištění povinné finanční
spoluúčasti ve výši max. 15 % rozpočtu projektu včetně prostředků na financování případných
nezpůsobilých výdajů projektu a odsouhlasení technického zhodnocení majetku (pozemků,
budov a infrastruktury) v rámci realizace projektu „Přírodní zahrady 2019 při současném
zachování výstupů projektu po dobu udržitelnosti, tj. nejméně v délce 3 let po ukončení
realizace.

Podání projektové žádosti zajistí škola vlastními silami společně s externí firmou. Škola má
zkušenosti s podáváním a realizací různých projektů vlastními silami.
Předmětem realizace projektu je vybudování a úprava dětských hřišť a zahrad v přírodním
stylu pro předškolní děti. Rozvoj míst, kde probíhá předškolní výchova způsobem, který
umožňuje přímý a dlouhodobý kontakt dětí s přírodou.
Realizace projektů nejpozději do 31.12.2022.
3. Stanovisko:
Finanční odbor souhlasí se zapojením ZŠ do výzvy č. 7/2019 SFŽP „Přírodní zahrady
2019“.
Rada města Žatce na svém jednání dne 13.1.2020 přijala usnesení č. 8/20 v tomto znění:
8/20 Podání žádosti do výzvy č. 7/2019 SFŽP – MŠ Žatec, U Jezu 2903, okres
Louny
Rada města Žatce projednala a souhlasí s podáním žádosti Mateřské školy Žatec, U Jezu
2903, okres Louny do výzvy č. 7/2019 vyhlášené SFŽP „Přírodní zahrady 2019“.
Rada města Žatce projednala a souhlasí s technickým zhodnocením majetku (pozemků, budov
a infrastruktury) v rámci realizace projektu „Přírodní zahrady 2019“ Mateřské školy Žatec, U
Jezu 2903, okres Louny při současném zachování výstupů projektu po dobu udržitelnosti, tj.
nejméně v délce 3 let po ukončení realizace.
Rada města Žatce doporučuje Zastupitelstvu města Žatce ke schválení zajištění finančních
prostředků na projekt „Přírodní zahrady 2019“, a to do výše celkových nákladů 564.600,00 Kč
– výše podpory je v maximálním rozsahu 85 % celkových uznatelných nákladů poskytovatele
dotace, maximální však 500.000,00 Kč.
Rada města Žatce projednala a doporučuje Zastupitelstvu města Žatce schválit uvolnění
finančních prostředků na zajištění povinné finanční spoluúčasti ve výši max. 15 % rozpočtu
projektu „Přírodní zahrady 2019“ včetně prostředků na financování případných nezpůsobilých
výdajů projektu.
4. Příloha:
- Žádost MŠ Žatec ze dne 11.12.2019

