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MĚSTO TRUTNOV – MĚSTSKÝ ÚŘAD
NÁVRH NA USNESENÍ

Datum projednání v PV

12.04.2021

Zpracoval

Ilona Daňková

Odbor
finanční

Datum projednání v RM

03.05.2021

Datum projednání v ZM

Předkládá
Mgr. Ivan Adamec
24.05.2021
Návratná finanční výpomoc – Základní škol kpt. Jaroše, Trutnov, Gorkého
38

Název materiálu
Vyjádření komise
Předchozí usnesení
Návrh na usnesení PV

Návrh na usnesení RM

Návrh na usnesení ZM

Porada vedení
doporučuje
01.01
radě města přijmout níže uvedená usnesení
Rada města Trutnova
s c hvaluj e
01.01.
realizaci projektu „Rekonstrukce odborných učeben, ZŠ kpt. Jaroše Trutnov,
IROP 47“ a způsob jeho financování
doporučuje
01.01
zastupitelstvu města schválit poskytnutí návratné finanční výpomoci Základní
škole, kpt. Jaroše, Trutnov, Gorkého 38 ve výši 9.710.000,00 Kč za podmínek
dle předloženého návrhu
Zastupitelstvo města Trutnova
schvaluje
01.01
poskytnutí návratné finanční výpomoci Základní škole, kpt. Jaroše,
Trutnov, Gorkého 38 ve výši 9.710.000,00 Kč za podmínek dle
předloženého návrhu

Důvodová zpráva:
Příspěvková organizace Základní škola, kpt. Jaroše, Trutnov, Gorkého 38 předložila žádost o poskytnutí
návratné finanční výpomoci v částce 9.710.000 Kč.
Tyto prostředky použije na předfinancování projektu Rekonstrukce odborných učeben, ZŠ kpt. Jaroše
Trutnov, IROP 47. Cílem projektu je modernizace učeben za účelem zlepšení podmínek pro výuku
technických oborů a řemesel včetně zvyšování motivace žáků ke vzdělávání v těchto oborech. Dále bude
vybudován bezbariérový přístup do všech pater školy. Lepší vybavení učeben bude sloužit i k mimoškolním
aktivitám a povede k podpoře zájmu žáků o přírodní vědy. Zároveň s tím bude vybudováno i kvalitní zázemí
pro pedagogy a dojde také k úpravě prostranství kolem budovy školy.
Na realizaci tohoto projektu má škola od Ministerstva pro místní rozvoj přidělenu dotaci s identifikačním
číslem EIS CZ.06.2.67/0.0/0.0/16_063/0004274 z Integrovaného regionálního operačního programu
v celkové částce 9.708.533,55 Kč s 10 % spoluúčastí příjemce dotace. Dotace bude příjemci vyplacena až
po skončení realizace – typ financování ex post.
Celkové předpokládané náklady projektu jsou odhadovány na 11 220 000,00 Kč. Přesnou cenu bude
možné určit až po ukončení výběrového řízení. Současně s žádostí o návratnou finanční výpomoc bude
škola žádat o investiční dotaci na spoluúčast v částce 1.500.000,00 Kč (v této částku je zahrnuta i rezerva
na zvýšenou cenu) a účelový provozní příspěvek na projektového manažera v částce 250.000,00 Kč.
Tyto částky budou zařazeny do návrhu rozpočtu po schválení projektu radou města spolu s návratnou
finanční výpomocí.
Podmínky poskytnutí návratné finanční výpomoci:
Celková částka NFV:

9.710.000,00 Kč

ZM_02
Čerpání finančních prostředků:

v průběhu roku 2021, v případě zpoždění prací i v roce 2022.

Lhůta pro navrácení NFV:

nejpozději do 31.12.2022, v případě posunu prací v průběhu roku 2023.

Peněžní prostředky budou organizaci poskytnuty na základě písemné žádosti organizace s doložením
kopií účetních dokladů prokazujících účel čerpání nebo zálohově s následným vyúčtováním.
Přílohy
Rozhodnutí o poskytnutí dotace
Žádost o poskytnutí návratné finanční výpomoci
Žádost o poskytnutí spoluúčasti a úhrady nákladů na projektového manažera

Výdaje jsou zařazeny do návrhu rozpočtových změn – rozpočtové opatření č. 2
Kontrola materiálu právníkem
Datum: 10.05.2021

Judr. Jana Hronešová
Podpis vedoucího odboru

