Žádost o poskytnutí návratné finanční výpomoci z rozpočtu města
Trutnova
1.

Údaje o žadateli

1.1. Žadatel

ZŠ kpt. Jaroše, Trutnov, Gorkého 38

(úplný název právnické osoby)

1.2. Právní forma*

Příspěvková organizace

1.3. Sídlo* / Adresa bydliště

Trutnov, Gorkého 38, 541 01

(obec, ulice, č.p., PSČ)

1.4. Číslo bankovního účtu

150 412 211/0600

1.5. IČO

64201112

1.6. Telefon

603 221 797

E-mail
1.7.

Osoba(-y) zastupující
právnickou osobu*

1.8. Právní důvod zastoupení*

patak@zskptjarose. cz
Mgr. Jiří Paták
Jmenování, statutární zástupce školy

(zákonné zastoupení / plná
moc)

1.9. Číslo a datum registrace*
(ve znění pozdějších změn a
doplňků)

117D03G001827
7. 2. 2017

1.10. Datum posledního zasedání nejvyššího orgánu*:
2.

Účel, na který je návratná finanční výpomoc požadována

Rekonstrukce odborných učeben, ZŠ kpt. Jaroše Trutnov, IROP 47.
- Modernizace zastaralého vybavení učeben školy za účelem zvyšování kvality ve
vzdělávání žáků a následné zlepšení uplatnění žáků na trhu práce.
- Inovace výuky ve směru zlepšování podmínek pro výuku technických oborů a řemesel,
včetně zvyšování motivace žáků ke vzdělávání v těchto oborech.
- Zvýšení počtu kvalifikovaných pracovníků v těchto profesích na trhu práce.
- Budování bezbariérového přístupu handicapovaných žáků do všech pater školy a také
otázka konektivity školy.
- Lepší vybavení učeben bude sloužit mimoškolním aktivitám vedoucím k podpoře zájmu
žáků o přírodní vědy.
- Vybudování kvalitního zázemí pro pedagogy a úprava prostranství kolem budovy školy.

3.

Rozpočet na účel, akci, projekt, termíny

3.1. Celkové náklady

11.017.335,-

Kč

3.2. Vlastní náklady

1.500.000,-

Kč

3.3.

Požadovaná návratná finanční výpomoc v celkové výši
z toho:
9.710.000,- Kč

investiční:

Průběžně v roce
2021, v případě
zpoždění prací i
v roce 2022

3.4. Termín pro poskytnutí peněžních prostředků (datum)

3.5. Lhůta pro navrácení poskytnutých peněžních prostředků (datum)

4.

31.12.2022,
v případě zpoždění
prací v průběhu roku
2023

Přílohy k žádosti
Vlastní přílohy (pokud jsou):
Registrace akce a rozhodnutí o poskytnutí dotace.

"Vámi poskytnuté osobní údaje jsou zpracovávány v souladu s Nařízením (EU) 2016/679 (GDPR) o
ochraně osobních údajů. Kategorie, účel zpracování a uchovávání osobních údajů jsou přístupné
způsobem umožňujícím dálkový přístup na našich webových stránkách
(http://www.trutnov.cz/mestsky-urad/gdpr)."
Svým podpisem stvrzuji, že jsem byl seznámen s tím, že informaci o způsobu zpracování osobních
údajů lze získat způsobem umožňujícím dálkový přístup (viz shora).

V Trutnově

dne: 5. 3. 2021

Podpis žadatele / oprávněného zástupce a razítko*:
* údaje takto označené vyplní pouze právnická osoba
** údaje takto označené vyplní právnická osoba a podnikající fyzická osoba

