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MĚSTO TRUTNOV – MĚSTSKÝ ÚŘAD
NÁVRH NA USNESENÍ
Datum projednání v PV

16.11.2020

Zpracoval

Ilona Daňková

Předkládá

Mgr. Ivan Adamec

Odbor
finanční

Datum projednání v RM

23.11.2020

Datum projednání v ZM

07.12.2020

Název materiálu
Vyjádření komise
Předchozí usnesení

Návratná finanční výpomoc – Základní škola, Trutnov, V Domcích 488

Porada vedení
doporučuje
01.01
radě města přijmout níže uvedené usnesení
Rada města Trutnova
doporučuje
01.01
zastupitelstvu města schválit poskytnutí návratné finanční výpomoci
Základní škole, Trutnov, V Domcích 488 výši 25.000.000,00 Kč
za
podmínek dle předloženého návrhu.
Zastupitelstvo města Trutnova
schvaluje
01.01
poskytnutí návratné finanční výpomoci Základní škole, Trutnov, V Domcích 488
výši 25.000.000,00 Kč za podmínek dle předloženého návrhu.

Návrh na usnesení PV

Návrh na usnesení RM

Návrh na usnesení ZM

Důvodová zpráva:
Příspěvková organizace Základní škola, Trutnov, V Domcích 488 předložila žádost o poskytnutí návratné
finanční výpomoci v částce 25.000.000,00 Kč. Tyto prostředky použije na předfinancování projektu
Technicko-přírodovědné centrum Améba. Hlavním cílem tohoto projektu je vybudování zcela nové části
školy v jejím vnitřním atriu. Přístavba bude obsahovat praktické a teoretické učebny, které budou situovány
do interiéru nové budovy, tak do jejího okolí, jako venkovní učebna. Ty budou svým zaměřením orientovány
na výuku přírodovědných a technických předmětů. Konkrétně se bude jednat o chemicko-přírodovědnou
laboratoř, technicko-fyzikální učebnu, počítačovou učebnu pro zpracování dat a venkovní badatelnu a
astronomickou observatoř. Vyučovat se zde bude za pomoci digitálních technologií fyzika, chemie,
přírodopis, zeměpis, práce s počítači a další VT, komunikace v cizím jazyce. Ve venkovní učebně potom i
praktické technické obory vč. pěstitelství.
Na realizaci tohoto projektu má škola od Ministerstva pro místní rozvoj přidělenu dotaci IČ EIS
CZ.062.67/0.0/0.0/16_063/0003786 z Integrovaného regionálního operačního programu v celkové částce
37 665 317,70 Kč s 10 % spoluúčastí příjemce dotace. Celkové předpokládané náklady projektu jsou
stanoveny na 41.850.353 Kč. Realizace projektu byla započata v roce 2019, kdy proběhlo financování
částečně z dotace a částečně se zálohovým využitím spoluúčasti z rozpočtu města. Hlavní stavební část by
měla být realizována v roce 2021.
V podmínkách dotace z MPMR je uvedeno tříměsíční monitorovací období, v případě bezproblémového
vyúčtování budou peněžní prostředky čerpány průběžně a proto je potřeba půjčky nižší než celkové náklady
projektu.
Podmínky poskytnutí návratné finanční výpomoci:
Celková částka NFV:

25.000.000,00 Kč

Čerpání finančních prostředků:

v průběhu roku 2021, nejpozději však do konce roku 2021

Lhůta pro navrácení NFV:

nejpozději do 31.12.2022, v případě posunu prací v průběhu roku 2023.
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Peněžní prostředky budou organizaci poskytnuty na základě písemné žádosti organizace s doložením
kopií účetních dokladů prokazujících účel čerpání nebo zálohově s následným vyúčtováním.

Výdaje jsou uvedeny v návrhu rozpočtu na rok 2021
Kontrola materiálu právníkem
Datum: 18.11.2020

Podpis vedoucího odboru

