
S T A T U T Á R N Í   M Ě S T O 

L I B E R E C  

 

3.  zasedání zastupitelstva města dne: 27. 3. 2014 

Bod pořadu jednání:       

Návratná finanční výpomoc - Základní škola, Liberec, Kaplického 384, příspěvková 
organizace 

 

 

Zpracoval: Mgr. Jan Hortvík  

odbor, oddělení: péče o občany, školství a kultury 

telefon: 48 524 3374 

Schválil: vedoucí oddělení Mgr. Jan Hortvík 

 vedoucí odboru Mgr. Roman Král 

Projednáno: v radě města 18. 3. 2014 

Poznámka:       

Předkládá: 
 

Mgr. Martina Rosenbergová, v.r. 

primátorka Statutárního města Liberec 
Kamil Jan Svoboda, v.r. náměstek primátorky   

   

Návrh usnesení 

Zastupitelstvo města po projednání       

s c h v a l u j e     

 

1. poskytnutí návratné finanční výpomoci příspěvkové organizaci Základní škola, Libe-
rec, Kaplického 384, příspěvková organizace ve výši 352.158,- Kč 

2. text Smlouvy o poskytnutí návratné finanční výpomoci dle předloženého návrhu 
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a  u k l á d á 

Kamilu Janu Svobodovi, náměstku primátorky  

1. zajistit v rámci nejbližšího rozpočtového opatření převod finanční částky ve výši 
352.158 Kč z rozpočtu odboru majetkové správy do rozpočtu odboru péče o občany 

2. zajistit po schválení rozpočtového opatření podepsání Smlouvy o poskytnutí návrat-
né finanční výpomoci se Základní školou, Liberec, Kaplického 384, příspěvkovou or-
ganizací      

         T: červenec 2014 
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Důvodová zpráva: 
 

Ředitel Základní školy, Liberec, Kaplického 384, Mgr. Pavel Zeronik, se obrátil dne 5. března 
2014 na zřizovatele s  žádostí o předfinancování projektu z prostředků EU – Operačního pro-
gramu Vzdělávání pro konkurenceschopnost ve výši 352.158,- Kč. 
 
Základní škola získala projekt z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost 
s názvem Národní srovnávací testy z cizích jazyků pro žáky základních škol s dobou realizace 
od 1. 10. 2012 do 30. 1. 2015. Celkové náklady projektu činí 3.521.580,71 Kč. Spoluúčast 
příspěvkové organizace není žádná. 
 
Projekt reflektuje výsledky první vlny celoplošné generální zkoušky ověřování výsledků žáků 
na úrovni 5. a 9. ročníků ZŠ v cizích jazycích. Cílem tohoto projektu je rozvíjet právě tyto 
chybějící dovednosti a jazykové kompetence v cizích jazycích u žáků 5. – 9. tříd.  Projekt 
zapojí do této snahy o zlepšení podmínek pro zvýšení kvality výuky cizích jazyků 8 základ-
ních škol v Libereckém kraji a plánuje ověřit metodu zlepšení produkčních i percepčních do-
vedností a jazykových kompetencí na 400 žácích 5. – 9. tříd formou elektronických testů, kte-
ré budou v souladu se standardy celoplošných národních srovnávacích testů v cizích jazycích 
pro 5. a 9. ročník ZŠ. 
 
Projekt je financován z prostředků EU a vyžaduje předfinancování. V této souvislosti žádá 
ředitel základní školy Mgr. Pavel Zeronik o poskytnutí 10% zálohy z celkového objemu fi-
nančních prostředků, konkrétně se jedná o částku 352.158,- Kč. Tato částka již v rozpočtu 
města na rok 2014 je a bude ji třeba převést do rozpočtu základní školy nejpozději v listopadu 
2014. Po ukončení projektu a po následném závěrečném hodnocení budou finanční prostředky 
vráceny na účet města. Předpokládaný termín vrácení finančních prostředků je březen 2015. 
 
Za nejvhodnější řešení byla zvolena forma návratné finanční výpomoci poskytnuté podle § 34 
Zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů. Dle Smlouvy o po-
skytnutí návratné finanční výpomoci, která je přílohou tohoto materiálů, poskytne SML Zá-
kladní škole, Liberec, Kaplického 384 částku 352.158,- Kč, která bude městu vrácena z po-
skytnuté dotace. V souladu se zákonem je vrácení finanční výpomoci stanoveno nejpozději do 
31. března 2015. Položka se tudíž promítne ve výdajové části rozpočtu odboru péče o občany 
v roce 2014 a následně v příjmové části rozpočtu odboru péče o občany v roce 2015. 
 
Odbor péče o občany doporučuje návratnou finanční výpomoc odsouhlasit a materiál postou-
pit ke schválení zastupitelstvu města. 
 
 
Přílohy: 

� žádost ředitele Mgr. P. Zeronika 
� návrh smlouvy o finanční výpomoci 

 





Smlouva 
o poskytnutí návratné finanční výpomoci právnické osobě z rozpočtu obce  

č.   
 
Statutární město Liberec  
se sídlem nám. Dr. E. Beneše 1, 460 59 Liberec 1 
IČ: 00262978 
číslo účtu: 1089692/0800 
zastoupené Mgr. Martinou Rosenbergovou, primátorkou města 
ve věcech smluvních zastoupené Mgr. Romanem Králem, vedoucím odboru péče o občany 
na straně jedné 
(dále jako „poskytovatel) 
 
a 
 
Základní škola, Liberec, Kaplického 384, příspěvková organizace 
se sídlem Kaplického 384, Liberec 23, 463 12 
IČ : 72743379   
číslo účtu:  5470132/0800 
zastoupená Mgr. Pavlem Zeronikem, ředitelem školy 
(dále jako „příjemce“) 
 
uzavírají v souladu s ustanovením § 34 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních 
rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, tuto 
 

Smlouvu o poskytnutí návratné finanční výpomoci 
z rozpočtu Statutárního města Liberec 

(dále jen „Smlouva“) 
 
 

I. 
Předmět a účel smlouvy 

 
1. Statutární město Liberec poskytne ze svého rozpočtu příspěvkové organizaci Základní 

škola, Liberec, Kaplického 384, návratnou finanční výpomoc ve výši 
 

352.158,- Kč  
  

 
za účelem předfinancování projektu „Národní srovnávací testy z cizích jazyků pro žáky 
základních škol“ 

 
2. Uvedený finanční obnos bude převeden na účet příjemce č. ú. 5470132/0800 
 
3. Příjemce návratnou finanční výpomoc přijímá a zavazuje se použít ji k dohodnutému 

účelu popsanému v bodě 1 této části Smlouvy a za podmínek stanovených touto 
Smlouvou a platnými právními předpisy. 

 
 

 



II. 
Další ujednání 

 
1. Návratná finanční výpomoc poskytnutá Základní škole, Liberec, Kaplického 384, 

příspěvkové organizaci, podle § 34 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech 
územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, je bezúročná.  

 
2. Uvedenou částku se příjemce zavazuje vrátit na účet statutárního města č. 

1089692/0800 nejpozději do 31. 3. 2015. 
 

3. Nedodržení účelu použití návratné finanční výpomoci nebo zadržení peněžních 
prostředků se považuje za porušení rozpočtové kázně podle § 22 zákona č. 250/2000 
Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů. 
Poskytovatel uloží příjemci, který se porušení rozpočtové disciplíny dopustil, odvod 
do svého rozpočtu ve výši částky neoprávněně použitých prostředků svého rozpočtu, 
spolu s povinností zaplatit penále ve výši 1 promile denně z neoprávněně použitých 
prostředků, nejvýše však do této částky, a to do 30 dnů od rozhodnutí poskytovatele o 
vrácení neoprávněně použitých prostředků včetně penále. 

 
III. 

Závěrečná ustanovení 
 

1. Smlouva nabývá platnosti a účinnosti okamžikem podpisu oběma smluvními stranami. 
 

2. Změny a doplňky této Smlouvy mohou být provedeny pouze se souhlasem obou 
smluvních stran, a to písemnou formou. 

 
3. Smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech, z nichž jeden obdrží Základní škola, 

Liberec, Kaplického 384, příspěvková organizace jako příjemce a jeden statutární 
město Liberec jako poskytovatel. 
 

4. Smluvní strany souhlasí, že tato smlouva může být zveřejněna na webových stránkách 
statutárního města Liberec (www.liberec.cz), s výjimkou osobních údajů fyzických 
osob uvedených v této smlouvě. 

 
 

IV. 
Poskytnutí návratné finanční výpomoci bylo schváleno Zastupitelstvem statutárního města 
Liberec usnesením č. …. 
 
V Liberci        V Liberci 
 
 
……………………………..    ………………………………… 
Mgr. Roman Král, vedoucí     Mgr. Pavel Zeronik, ředitel 
odboru péče o občany      Základní škola, Liberec,  
statutární město Liberec     Kaplického 384, příspěvková 
        organizace 

 
  


