Město Žatec
Městský úřad
Finanční obor
V Žatci dne 16.6.2020
MATERIÁL NA JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA ŽATCE dne 25.6.2020
NÁZEV:

Žádost o účelovou neinvestiční a investiční dotaci – Přírodovědné
předměty v moderním pojetí a Jazyková učebna s novými
technologiemi - ZŠ Žatec, Komenského alej 749, okres Louny

PŘEDKLÁDÁ:

Rada města Žatce

ZPRACOVALI:

Mgr. Zdeněk Srp - ředitel příspěvkové organizace
Ing. Renata Sedláková – vedoucí finančního odboru

OBSAH:

1. Návrh usnesení
2. Zdůvodnění
3. Příloha

1. Návrh usnesení:
Zastupitelstvo města Žatce projednalo žádost ředitele Základní školy Žatec, Komenského alej,
okres Louny Mgr. Zdeňka Srpa a návaznosti na usnesení ZM č. 146/19 ze dne 12.9.2019 "Podání
žádosti do výzvy MAS Vladař" a dle § 10a zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech
územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, a schvaluje poskytnutí Základní škole Žatec,
Komenského alej 749, okres Louny :
1.) investiční dotace ve výši 250.000,00 Kč a neinvestiční dotace ve výši 355.516,74 Kč na
financování dotačního projektu, identifikační číslo EIS CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_075/0012290 pod
názvem "Přírodní vědy v moderním pojetí“
2.) poskytnutí neinvestiční dotace ve výši 128.959,67 Kč na financování dotačního projektu,
identifikační číslo EIS CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_075/0012295 pod názvem Jazyková učebna s novými
technologiemi.
Zastupitelstvu města Žatce schvaluje rozpočtové opatření ve výši 735.000,00 Kč:
Výdaje: 714-3113-5331
Výdaje: 714-3113-6351 org. 553
Výdaje: 714-3113-5331 org. 553

- 735.000,00 Kč (rezerva pro školy - předfinancování)
+ 250.000,00 Kč (investiční dotace)
+ 485.000,00 Kč (neinvestiční dotace)

2. Zdůvodnění:
Materiál je Radě města Žatce předložen na základě žádosti ředitele Základní školy Žatec,
Komenského alej 749, okres Louny Mgr. Zdeňka Srpa o poskytnutí účelové investiční a
neinvestiční dotace ve výši 250.000,00 Kč a neinvestiční dotace ve výši 355.516,74 Kč na
dofinancování dotačního projektu Přírodní vědy v moderním pojetí a neinvestiční dotaci ve výši

128.959,67 Kč na projekt Jazykový učebna s novými technologiemi z výzvy MAS Vladař –IROP
– Posílení komunitně vedeného a místního rozvoje za účelem zvýšení kvality života ve
venkovských
oblastech
a
aktivizace
místního
potenciálu,
identifikační
číslo
EISCZ.06.4.59/0.0/0.0/16_075/0012295 , a to v návaznosti na usnesení ZM č. 146/19 ze dne
12.9.2019 "Podání žádosti do výzvy MAS Vladař - IROP" .
ZŠ požádala o Návratnou finanční výpomoc ve výši 95% způsobilých nákladů projektu, což je
2.838.149,70 Kč na projekt Přírodovědné předměty v moderním pojetí a 2.579.193,49 Kč na projekt
Jazykový učebna s novými technologiemi. Realizace celého projektu bude ukončena v roce 2020 a
zároveň bude zpracována závěrečná zpráva o realizaci projektu.
V rámci schváleného rozpočtu Města Žatce na rok 2020 byla vytvořena „rezerva kapitoly 714“ –
předfinancování dotačních titulů ZŠ ve výši 12.568.000,- Kč
Rada města Žatce na svém jednání dne 15.6.2020 přijala usnesení číslo 453/20 v tomto znění:

Žádost o účelovou neinvestiční a investiční dotaci – Přírodovědné
předměty v moderním pojetí a Jazyková učebna
Rada města Žatce projednala žádost ředitele Základní školy Žatec, Komenského alej, okres Louny
Mgr. Zdeňka Srpa a návaznosti na usnesení ZM č. 146/19 ze dne 12.09.2019 „Podání žádosti do
výzvy MAS Vladař“ a dle § 10a zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních
rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, doporučuje Zastupitelstvu města Žatce schválit poskytnutí
Základní škole Žatec, Komenského alej 749, okres Louny:
453/20

1. investiční dotace ve výši 250.000,00 Kč a neinvestiční dotace ve výši 355.516,74 Kč na
financování dotačního projektu, identifikační číslo EIS CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_075/0012290 pod
názvem „Přírodní vědy v moderním pojetí“
2. poskytnutí neinvestiční dotace ve výši 128.959,67 Kč na financování dotačního projektu,
identifikační číslo EIS CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_075/0012295 pod názvem Jazyková učebna s novými
technologiemi.
Zároveň Rada města Žatce doporučuje Zastupitelstvu města Žatce schválit rozpočtové opatření ve
výši 735.000,00 Kč:
Výdaje: 714-3113-5331
Výdaje: 714-3113-6351 org. 553
Výdaje: 714-3113-5331 org. 553

- 735.000,00 Kč (rezerva pro školy – předfinancování)
+ 250.000,00 Kč (investiční dotace)
+ 485.000,00 Kč (neinvestiční dotace).

V případě schválení poskytnutí účelové investiční dotace Zastupitelstvem města Žatce schvaluje
Rada města Žatce čerpání fondu investic Základní škole Žatec, Komenského alej 749, okres Louny
ve výši 250.000,00 Kč v rámci projektu Přírodní vědy v moderním pojetí.
3. Příloha:
- Žádost ZŠ Žatec, Komenského ale 749 , okres Louny ze dne 8.6.2020

