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10. zasedání zastupitelstva města dne: 26. 11. 2009 

Bod pořadu jednání:                       

Věc:  Přijetí dotace Ministerstva financí ČR ve výši 19,210 mil Kč na akci „Objekt 
základní školy Barvířská-přestavba, přístavba a stavební úpravy“ 

 

Zpracoval: Viktor Pokorný, odbor školství, kultury a sportu 

Ing. Dana Štefanová, odbor rozvojových projektů  

odbor, oddělení: Odbor školství, kultury a sportu 

Odbor rozvojových projektů 

telefon: 52 43 502 

Schválil:  vedoucí oddělení       

vedoucí odboru Ing. Tomáš Kubica, vedoucího odboru rozvojových 
projektů  

Projednáno: na 19. zasedání rady města 18.11.2009 

Poznámka:   

Předkládá: 
Ing. Jiří  Kittner, v. r. 
primátor  města 

 
Ing. František Hruša,  náměstek primátora 

Ing. Ondřej Červinka, náměstek primátora 

Návrh usnesení 

Zastupitelstvo města po projednání       

 

 

S T A T U T Á R N Í  M Ě S T O  

L I B E R E C  
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b e r e  n a  v ě d o m í 
Rozhodnutí o poskytnutí dotace R 05 198B na akci „Objekt základní školy Barví řská-
přestavba, přístavba a stavební úpravy“ evidenční č. 298228-0393 a podmínky použití 
prostředků státního rozpočtu  

 

s c h v a l u j e                     
1. přijetí dotace ve výši 9, 500 mil.Kč pro rok 2009 z Ministerstva financí ČR, Programu 

298210 Podpora rozvoje a obnovy materiálně technické základny regionálního 
školství na akci „Objekt základní školy Barví řská-přestavba, přístavba a stavební 
úpravy“ 

2. Pokyn k nastavení rozpočtového limitu  pořadové č. 1/2009  
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Důvodová zpráva 
 
 „Objekt základní školy Barvířská-přestavba, přístavba a stavební úpravy“ 
V dubnu 2009 rada města schválila záměr rekonstrukce půdních prostor hlavní budovy a rekonstrukce 
pavilonu kuchyně ZŠ Barvířská. Na základě výběrových řízení byl vybrán: 

• zpracovatel projektové dokumentace – UNIRELAX  spol. s.r.o. 
• TDI – Investing CZ spol. s.r.o. 

V červnu 2009 rada města schválila vypsání veřejné zakázky na dodavatele stavebních prací a 
následně v červenci schválila rada města vítězného dodavatele společnost Regionální stavební s. r. o., 
s nabídkovou cenou 23,501.455,- Kč včetně DPH a následně 10.8. 2009 byla uzavřena smlouva s 
dodavatelem. 
Na financování akce byla podána žádost na Ministerstvo financí ČR, program rozpočtové kapitoly 
Všeobecné pokladní správa 298210 – Podpora rozvoje a obnovy materiálně technické základny 
regionálního školství  Součástí žádosti byl kromě dalších investiční záměr, formulář ISPROFIN 
(bilance potřeb a zdrojů financování projektu na jednotlivé roky), územní souhlas, výpis z KN. Pro 
vydání rozhodnutí o poskytnutí dotace město dále předložilo stavební povolení, které nabylo právní 
moci 3.7.2009, kopii smlouvy o dílo na realizaci akce (mezi SML a Regionální stavební s.r.o.. 
Rada města 18.11.2009 souhlasila s přijetím dotace a podmínkami pro čerpání dotace a uložila otevřít 
účet u Uni Credit banky, kam dotace z MF přišla. 

Dne 23.11.2009 město převzalo Rozhodnutí o poskytnutí dotace, Podmínky použití prostředků 
státního rozpočtu  a Pokyny k nastavení rozpočtového limitu.  Přijetím dotace se město jako příjemce 
dotace zavazuje realizovat stavbu v souladu s obsahem rozhodnutí a nejpozději v termínu stanoveném 
v rozhodnutí a podmínkách dotace předat závěrečné vyhodnocení akce správci programu o splnění 
podmínek. 
Parametry stanovené pro program jsou dané a město musí dodržet ty základní parametry, které 
vyplnilo ve formuláři ISPROFIN.  
Jakékoli změny musí projednat dříve než bude stavba dokončena. 
 
Rozpočet projektu 
náklad Cena v tis Kč vč. 

DPH 
Náklady přípravy a 
zabezpečení výstavby (PD, 
IČ, organizace VZ..) 

1 906 

Stavba (stavební a 
technik.část stavby)  

23 502 

Celkové náklady projektu 25 408 
 
Cash Flow potřeb projektu v tis Kč vč. DPH 
 2009 2010 Celkem akce 
Náklady přípravy a 
zabezpečení výstavby 
(PD, IČ, organizace 
VZ..) 

1 633 273 1 906 

stavba 11 667 11 835 23 502 
celkem 13 300 12 108 25 408 
 
 
Cash Flow zdrojů v tis Kč vč.DPH 
 2009 2010 Celkem akce 
Dotace  ze SR 9 500 9 710 19 210 
Vlastní zdroje SML  3 800 2 398 6 198 
celkem 13 300 12 108 25 408 
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 Plánované termíny, ukazatele Termíny a ukazatele z 

rozhodnutí 
Vypracování investičního 
záměru 

22.10.2009 22.10.2009 

Datum dokončení akce(převzetí 
díla protokolem) 

31.12.2009 31.3.2010 

Vypracování zprávy o 
závěrečném vyhodnocení 

31.3.2010 30.9.2010 

Vestavba a přístavba MŠ m2 po 
realizaci 

601,73 601,73 

Vestavba družina m2 po 
realizaci 

1 147,70 1 147,70 

 
Ze srovnání plánovaných termínů se závaznými a z průběhu realizace stavby je předpoklad, že termíny 
a ukazatele z rozhodnutí budou splněny. 
 
 
 
 
Doporučení odborů 

1. Schválit přijetí dotace, zajistit podpis Pokynů k nastavení rozpočtového limitu 
2. Předat pobočce banky (UNI Credit banka) 1 originál podepsaných Pokynů k nastavení 

rozpočtového limitu  
3. Předat zpět na MF ČR 1 originál podepsaných Pokynů k nastavení rozpočtového 

limitu  
4. Pokračovat v realizaci akce a spolufinancování akce a dokončit akci dle podmínek 
5. Po obdržení Pokynů k nastavení rozpočtového limitu –pokynů správce programu 

k čerpání prostředků státního rozpočtu na zbývající dotaci ve výši 9, 710 mil Kč v roce 
2010 předložit RM a ZM ke schválení 

 

 

 

 

 

 

 

 

Příloha:  

1. Rozhodnutí o poskytnutí dotace  z 13.11.2009 

2. Podmínky použití prostředků státního rozpočtu evid. č. akce 298 228-0393 

3. Pokyn k nastavení rozpočtového limitu 

4. Průvodní dopis MF 
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