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l. Návrh usnesení:
Zastupitelstvo města Žatce projednalo žádost ředitele Základní školy Žatec, Jižní 2777, okres
Louny Mgr. Martina Hnízdila a v návaznosti na usnesení ZM č. 147/19 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 návratné
finanční výpomoci Základní škole Žatec, Jižní 2777, okres Louny na
předfinancování dotačního
projektu,
identifikační
číslo
EIS
CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_075/0012286 pod názvem "Učebna pro výuku přírodních věd" v
celkové výši 2.789.367,22 Kč.
Návratná finanční výpomoc po ukončení realizace projektu a po schválení závěrečné zprávy
poskytovatelem dotace bude vrácena na účet zřizovatele, a to nejpozději ke dni 31.12.2021.
Zastupitelstvo města Žatce schvaluje smlouvu o poskytnutí návratné finanční výpomoci na
projekt Učebna pro výuku přírodních věd z rozpočtu města Žatce v předloženém návrhu a
pověřuje starostku města tuto smlouvu podepsat.
Zároveň Zastupitelstvo města Žatce schvaluje rozpočtové opatření ve výši 2.790.000,00 Kč:
Výdaje: 714-3113-5331
Výdaje: 714-3113-5651, org. 553

- 2.790.000,00 Kč (rezerva pro školy - předfinancování)
+ 2.790.000,00 Kč (návratná fin. výpomoc).

2. Zdůvodnění:
Materiál je Radě města Žatce předložen na základě žádosti ředitele Základní školy Žatec,
Jižní 2777, okres Louny Mgr. Martina Hnízdila o poskytnutí návratné finanční výpomoci na
celkové náklady projektu ve výši 2.789.367,22 Kč na předfinancování dotačního projektu
Přírodní vědy názorně z 10. výzvy MAS Vladař –IROP. Zvýšení kvality a dostupnosti
infrastruktury pro vzdělávání a celoživotní učení III.(IROP5), identifikační číslo EIS

CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_075/0012286 a to v návaznosti na usnesení ZM č. 147/19 ze dne
12.9.2019 "Podání žádosti do výzvy MAS Vladař - IROP".
Návratná finanční výpomoc bude poskytnuta ve výši 95% způsobilých nákladů projektu, což
je 2.789.367,22 Kč. Realizace celého projektu bude ukončena v roce 2020 a zároveň bude
zpracována závěrečná zpráva o realizaci projekt. Po schválení závěrečné zprávy
poskytovatelem dotace ZŠ obdrží finanční prostředky vynaložené na realizaci projektu, a to ve
výši 95 % ze způsobilých výdajů projektu a spoluúčast Města Žatec na tomto projektu je
celkem 146.808,80 Kč (5 % způsobilých výdajů).
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 461/20 v tomto znění:
Návratná finanční výpomoc na projekt „Učebna pro výuku přírodních
věd“ – ZŠ Žatec, Jižní 2777, okres Louny
Rada města Žatce projednala žádost ředitele Základní školy Žatec, Jižní 2777, okres Louny
Mgr. Martina Hnízdila a v návaznosti na usnesení ZM č. 147/19 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, doporučuje Zastupitelstvu města
Žatce schválit poskytnutí návratné finanční výpomoci Základní škole Žatec, Jižní 2777, okres
Louny
na
předfinancování
dotačního
projektu,
identifikační
číslo
EIS
CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_075/0012286 pod názvem „Učebna pro výuku přírodních věd“ v
celkové výši 2.789.367,22 Kč. Návratná finanční výpomoc po ukončení realizace projektu a
po schválení závěrečné zprávy poskytovatelem dotace bude vrácena na účet zřizovatele, a to
nejpozději ke dni 31.12.2021.
461/20

Rada města Žatce dále doporučuje Zastupitelstvu města Žatce schválit smlouvu o poskytnutí
návratné finanční výpomoci na projekt Učebna pro výuku přírodních věd z rozpočtu města
Žatce v předloženém návrhu a pověřuje starostku města tuto smlouvu podepsat.
Zároveň Rada města Žatce doporučuje Zastupitelstvu města Žatce schválit rozpočtové
opatření ve výši 2.790.000,00 Kč:
Výdaje: 714-3113-5331
Výdaje: 714-3113-5651, org. 553

- 2.790.000,00 Kč (rezerva pro školy – předfinancování)
+ 2.790.000,00 Kč (návratná fin. výpomoc).

3. Přílohy:
- Žádost ZŠ Žatec ze dne 7.6.2020
- Návrh smlouvy o poskytnutí návratné finanční výpomoci na projekt Učebna pro výuku
přírodních věd

