
S T A T U T Á R N Í   M Ě S T O 

L I B E R E C  

 

6.  zasedání zastupitelstva města dne: 28. 6. 2012 

Bod pořadu jednání:         

MŠ Broumovská - podklady k žádosti 
 

 

Zpracoval: Ing. Martin Čech,  

Ing. Hana Josefíková 

odbor, oddělení: odbor strategického rozvoje a dotací 

telefon: 48 524 3575 

Schválil: vedoucí oddělení       

 vedoucí odboru Ing. Michal Vereščák 

Projednáno: radou města dne 19.6.2012 

Poznámka:       

Předkládá: 

 

Bc. Martina Rosenbergová, v.r. 

primátorka Statutárního města Liberec 

Lukáš Martin, v.r. náměstek primátorky  

   

Návrh usnesení 

Zastupitelstvo města po projednání       

s c h v a l u j e     

Smlouvu o spolupráci mezi Lead partnerem a projektovým partnerem / projektovými partnery 

projektu „Kinder bauen Brücken / Děti staví mosty“ realizovaném na MŠ Motýlek v sídlišti 

Broumovská a 
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u k l á d á  
Lukášovi Martinovi, náměstkovi primátorky, zajistit podpis smluvního dokumentu.  

          T: ihned 
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Důvodová zpráva 
 

Město Liberec společně se zástupci Žitavy plánují společný projekt. 

Cíl projektu je rozvoj jazykových znalostí dětí (NJ a ČJ). 

Projekt bude mít dvě části  

1. investiční část: sanace MŠ v Hirschfelde a přístavba na MŠ Motýlek v sídlišti Brou-

movská;  

2. měkká část: v MŠ Hirschfelde rozšíření nabídky pro umístění dětí do školky z Polska 

a České republiky o 20 míst, výuka ČJ v MŠ, předávání informací o partnerské zemi, 

poznávání země partnerů a u nás výuka NJ v MŠ Motýlek v sídlišti Broumovská, vý-

měnné návštěvy dětí a pedagogů, atd. 

Projekt „Kinder bauen Brücken“ je projektem zamýšleným k realizaci na MŠ Motýlek 

v sídlišti Broumovská. Projekt je připravován pro podání žádosti do Programu Cíl 3/Ziel 3 na 

podporu přeshraniční spolupráce mezi Českou republikou a Svobodným státem Sasko 2007-

2013, Oblasti podpory 2.1.1.5 Podpora inovačních procesů v dětských zařízeních – proto je 

nutné i v přípravě respektovat jeho podmínky. 

Lead partnerem projektu je město Zittau, kooperačním projektovým partnerem je Statu-

tární město Liberec (pod které bude spadat nová kapacita MŠ Motýlek) a Zittauer Kinder-

tagesstätten gemeinnützige GmbH Kitaummi Hirschfelde (MŠ Hirschfelde).   

Projekt je koncipován jako „zrcadlový projekt“, kdy partneři realizují stejné aktivity. 

Náklady obou projektových partnerů se odhadují na cca 12 mil. Kč na každé straně – přičemž 

2 mil. Kč připadají na měkké aktivity projektu. 

V rámci Cíle 3 lze získat až 85 % celkových způsobilých výdajů z EU, zbývající uznatelné a 

všechny neuznatelné výdaje hradí žadatel, za českou stranu vždy český partner. Protože dota-

ce se dostává až zpětně po určité uzavřené etapě, je třeba počítat s prostředky na předfinanco-

vání cca na 7 měsíců.  

Mezi způsobilé výdaje patří i přípravné výdaje do výše 5 % celkových způsobilých výdajů 

(projektová dokumentace, zpracování žádosti). 

Lze předpokládat, že celkové způsobilé výdaje se vyšplhají na cca 12 mil. Kč, dotaci lze 

předpokládat ve výši cca 10,2 mil. Kč. 

Projekt bude dokončen do konce roku 2014. 

 

Přílohy: Smlouva o spolupráci
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Přílohy: Smlouva o spolupráci 
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