Statutární město Ústí nad Labem

20. zasedání Zastupitelstva města Ústí nad Labem
dne:

bod programu:
28. 6. 2021

8.

věc:
Rozpočtové opatření OMOSRI - poskytnutí finančních prostředků Fakultní základní škole Ústí
nad Labem, České mládeže 230/2, příspěvkové organizaci, na předfinancování a realizaci
projektu SFŽP „Přeměna školní zahrady v přírodní zahradu“
důvod předložení:
§ 85 písm. c) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů
dopad na rozpočet:
ANO - poskytnutí návratné finanční výpomoci a spoluúčasti zřizovatele na realizaci projektu SFŽP
ze zdroje Rezerva na provoz ZŠ, MŠ, DDM
zpracoval:
Jitka Sottnerová DIS., vedoucí oddělení ekonomiky příspěvkových organizací, Bc. Martina
Žirovnická, vedoucí odboru MO, strategického rozvoje a investic
předkládá:
Mgr. Michal Ševcovic, neuvolněný náměstek
projednáno:
Rada města dne 31. 5. 2021, č. usn. 1888/77R/21
JUDr Miloslav Kišš, právník
Mgr. Alena Nováková, vedoucí právního odboru
Ing. Hana Piknerová, vedoucí oddělení rozpočtu
Ing. Rudolf Jakubec, vedoucí finančního odboru
Ing. Eva Outlá, náměstkyně primátora
přizváni k jednání:

Návrh na usnesení:
Zastupitelstvo města Ústí nad Labem po projednání
schvaluje
1. poskytnutí návratné finanční výpomoci ve výši 320,74 tis. Kč a uzavřením Smlouvy o
poskytnutí návratné finanční výpomoci mezi zřizovatelem statutárním městem Ústí nad Labem a
Fakultní základní školou Ústí nad Labem, České mládeže 230/2, příspěvkovou organizací
2. rozpočtové opatření odboru městských organizací, strategického rozvoje a investic v celkové
výši 377,34 tis. Kč takto:
a) snížení neinvestiční části výdajového rozpočtu OMOSRI, oddělení ekonomiky příspěvkových
organizací o částku 377,34 tis. Kč, v položce Rezerva na provoz ZŠ, MŠ, DDM
b) zvýšení neinvestiční části výdajového rozpočtu OMOSRI, oddělení ekonomiky příspěvkových
organizací - poskytnutí návratné finanční výpomoci Fakultní základní škole Ústí nad Labem,
České mládeže 230/2, příspěvkové organizaci, ve výši 320,74 tis. Kč, na předfinancování
investičních a neinvestičních nákladů souvisejících s projektem „Přeměna školní zahrady v
přírodní zahradu ve Fakultní ZŠ Ústí nad Labem, České mládeže 230/2, p. o.,“ který je realizován
v rámci výzvy Národního programu životního prostředí (NPŽP 7/2019)
c) zvýšení neinvestiční části výdajového rozpočtu OMOSRI, oddělení ekonomiky příspěvkových
organizací – poskytnutí účelového příspěvku na provoz Fakultní základní škole Ústí nad Labem,
České mládeže 230/2, příspěvkové organizaci, maximálně ve výši 56,60 tis. Kč, jako spoluúčast
zřizovatele na projektu „Přeměna školní zahrady v přírodní zahradu ve Fakultní ZŠ Ústí nad
Labem, České mládeže 230/2, p. o.“

Důvodová zpráva:
Ministerstvo životního prostředí (dále „MŽP“) vyhlásilo prostřednictvím Státního fondu životního
prostředí ČR (dále „SFŽP“) výzvu pro předkládání žádostí o poskytnutí podpory dle podmínek
Národního programu Životní prostředí.
Číslo výzvy: 7/2019
Oblast: Environmentální prevence - Environmentální vzdělávání, výchova a osvěta (dále „EVVO“)
Termíny pro předložení žádosti:
od 3. 2. 2020 do 31. 3. 2020
Období realizace projektu:
nejpozději do 31. 12. 2022
Výše podpory:
- minimální výše na jeden projekt činí 100 000,- Kč
- maximální výše na jeden projekt činí 500 000,- Kč
- výše podpory na jeden projekt činí 85% z celkových způsobilých nákladů
Cíl výzvy:
Rozvoj environmentálního vzdělávání a výchovy u předškolních dětí a žáků základních a středních
škol s vyšším využíváním kontaktu s přírodním prostředím.
Podporované aktivity:
Rekonstrukce a vybavení center ekologické výchovy, učeben a jiných zařízení pro účely EVVO („
Přírodní zahrady“).
Předmět podpory:
- vybudování a úprava dětských hřišť a zahrad v přírodním stylu pro předškolní děti
- pořízení zázemí pro subjekty inspirované konceptem lesní mateřské školy
- vybudování a úprava venkovních areálů a pozemků základních a středních škol pro podporu výuky
ve venkovním prostředí
Čerpání podpory:
Podpora je fondem vyplacena ex post, a to bezhotovostním převodem prostředků na účet příjemce
uvedený ve smlouvě, na základě řádně doložených a odsouhlasených dokumentů.
Na základě výše uvedené výzvy oslovil tehdejší odbor MOŠ všechny příspěvkové organizace z oblasti
školství s požadavkem o sdělení, zda se do vyhlášené výzvy zapojí. Z oslovených příspěvkových
organizací požádaly o souhlas zřizovatele se zapojením do výzvy č. 7/2019 tyto organizace:
- Fakultní základní škola Ústí nad Labem, České mládeže 230/2, p. o.
- Základní škola Ústí nad Labem, Anežky České 702/17, p. o.
- Základní škola Ústí nad Labem, E. Krásnohorské 3084/8, p. o.
- Základní škola Ústí nad Labem, Hlavní 193, p. o.
- Základní škola Ústí nad Labem, Neštěmická 787/38, p. o.
- Základní škola Ústí nad Labem, Palachova 400/37, p. o.
- Základní škola Ústí nad Labem, Vojnovičova 620/5, p. o.
- Mateřská škola Dobětice, Ústí nad Labem, Rabasova 3207/45, p. o.
- Mateřská škola Motýlek, Ústí nad Labem, Keplerova 782/26, p. o.
- Mateřská škola Stříbrníky, Stříbrnická 3032/6, p. o.
- Mateřská škola, Ústí nad Labem, Větrná 2799/1, p. o.
- Mateřská škola, Ústí nad Labem, Vojanova 594/34, p. o.

Důvodová zpráva:
Se zapojením výše uvedených příspěvkových organizací do výzvy č. 7/2019 „Přírodní zahrady,“
vyhlášené Ministerstvem životního prostředí prostřednictvím Státního fondu životního prostředí ČR,
souhlasila rada města svým usnesením č. 843/34R/20, ze dne 13. 1. 2020.
Dle sdělení ředitelů příspěvkových organizací obdržely „Rozhodnutí o poskytnutí finančních
prostředků ze Státního fondu životního prostředí ČR“ tyto organizace:
- Fakultní základní škola Ústí nad Labem, České mládeže 230/2, p. o.
- Základní škola Ústí nad Labem, Anežky České 702/17, p. o.
- Základní škola Ústí nad Labem, Hlavní 193, p. o.
z čehož dvě organizace (Fakultní ZŠ a ZŠ Hlavní) budou, v rámci realizace svých akcí, žádat
zřizovatele o poskytnutí finančních prostředků formou návratné finanční výpomoci a spoluúčasti
zřizovatele.
k A) - návrhu na usnesení na rozpočtové opatření OMOSRI ve výši 377,34 tis. Kč
V návaznosti na uvedené usnesení rady města podala Fakultní základní škola Ústí nad Labem, České
mládeže 230/2, příspěvková organizace (dále i FZŠ) na MŽP ČR žádost o poskytnutí podpory formou
neinvestiční dotace, a to na realizaci akce „Přeměna školní zahrady v přírodní zahradu ve Fakultní ZŠ
Ústí nad Labem, České mládeže 230/2, p. o.“
Cílem projektu je revitalizace stávající přírodní zahrady v areálu školy. Součástí projektu je výsadba
stanovištně vhodného stromu a nárůst časové dotace ve využívání zahrady. V rámci revitalizace
stávající přírodní zahrady v areálu školy dojde k vybudování:
- podnětného přírodního zákoutí kolem školy, které umožní každodenní pozorování a poznávání
přírodních procesů;
- zahrady, která bude trvale udržitelná s nižšími náklady na údržbu, a to včetně zajištění zdroje vody
pro zalévání dešťovou vodou;
- vhodných a podnětných míst pro volnou hru dětí;
- míst pro experimentování s přírodou;
- míst pro pozorování přírody a přírodních procesů (krmítka, geostezka, kompostér apod.);
- prostor pro „ekologické“ zahradničení.
Dne 15. 7. 2020 bylo Státním fondem životního prostředí České republiky, pro Fakultní základní
školu, vydáno „Rozhodnutí č. 1190700136 o poskytnutí finančních prostředků ze Státního fondu
životního prostředí ČR ve výši 320 739 Kč (maximální účast státních finančních prostředků na
způsobilých výdajích projektu), přičemž celkové způsobilé předpokládané náklady na realizaci
projektu činí 377 340 Kč včetně DPH. Tento dokument je přílohou č. 1 důvodové zprávy.
Příspěvková organizace FZŠ následně na odbor MOSRI předložila žádost o předfinancování celého
projektu „Přeměna školní zahrady v přírodní zahradu ve Fakultní ZŠ Ústí nad Labem, České mládeže
230/2, p. o.,“ a to v následujícím členění:
- poskytnutí předfinancování projektu ve výši 85% z celkových způsobilých výdajů, formou
bezúročné dočasné finanční výpomoci do rozpočtu r. 2021, ve výši 320 739 Kč;
- poskytnutí účelového příspěvku na provoz na financování spoluúčasti ve výši 15% z celkových
způsobilých výdajů do rozpočtu školy ve výši 56 601 Kč.
Plánované lhůty realizace projektu (dle žádosti o podporu) jsou:
Termín zahájení: 1. 9. 2020
Termín dokončení: 31. 12. 2022
Financování projektu

Důvodová zpráva:
Požadované finanční prostředky má odbor MOSRI alokované v neinvestiční části rozpočtu pro rok
2021, v položce Rezerva na provoz ZŠ, MŠ, DDM s tím, že v případě souhlasu rady města a schválení
zastupitelstvem města bude financování výše uvedeného projektu probíhat následovně:
- zřizovatel - Statutární město Ústí nad Labem, ve výši 56 601 Kč, tj. ve výši 15%
z 377 340 Kč, z celkových předpokládaných způsobilých nákladů na realizaci projektu, které
zřizovatel uvolní z „Rezervy na provoz ZŠ, MŠ, DDM“ a poskytne Fakultní základní škole formou
účelového příspěvku na provoz;
- žadatel - ve výši 100 % případných neuznatelných - nezpůsobilých nákladů na projekt, případně
vícenákladů nad předpokládanou cenu, které poskytne p. o. Fakultní základní škola ze svých vlastních
zdrojů;
- vzhledem ke skutečnosti, že způsob financování realizace projektu je formou ex-post, tedy až po
vynaložení a úhradě nákladů ze strany žadatele a po odsouhlasení způsobilosti nákladů ze strany
poskytovatele dotace, město poskytne finanční prostředky na předfinancování uvedeného projektu z
rozpočtu města formou návratné finanční výpomoci ve výši předpokládané dotace, tj. ve výši 320 739
Kč.
Návratná finanční výpomoc bude p. o. Fakultní základní škola poskytnuta na základě uzavřené
„Smlouvy o poskytnutí návratné finanční výpomoci,“ ve smyslu § 34 zákona
č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů. Návrh
smlouvy, o poskytnutí návratné finanční výpomoci, byl projednán s právním oddělením s tím, že
poskytnutá návratná finanční výpomoc bude příspěvkovou organizací vrácena na bankovní účet města
nejpozději do jednoho měsíce po obdržení finančních prostředků ze SFŽP ČR na bankovní účet
příspěvkové organizace, nejpozději však do 31. 12. 2023.
Spoluúčast zřizovatele, ve výši 56 601 Kč, bude na realizaci projektu uvolněna z „Rezervy na provoz
ZŠ, MŠ, DDM“ a poskytnuta p. o. FZŠ na úhradu nákladů souvisejících s realizací projektu „Přeměna
školní zahrady v přírodní zahradu ve Fakultní ZŠ Ústí nad Labem, České mládeže 230/2, p. o.,“ a to
formou účelového příspěvku na provoz, který bude podléhat finančnímu vypořádání.
Vzhledem k výše uvedené době realizace a způsobu financování projektu lze předpokládat, že vrácené
finanční prostředky budou odborem MOSRI navrženy jako příjem do příjmové části rozpočtu pro rok
2023, přičemž v následujícím roce dojde i k finančnímu vypořádání poskytnutých finančních
prostředků.
Tento materiál projednala Rada města Ústí nad Labem na svém jednání dne 31. 5. 2021.
Na základě výše uvedeného předkládáme Zastupitelstvu města Ústí nad Labem ke schválení usnesení:
dle bodu A) 1., poskytnutí návratné finanční výpomoci ve výši 320,74 tis. Kč a uzavřením Smlouvy o
poskytnutí návratné finanční výpomoci mezi zřizovatelem statutárním městem Ústí nad Labem a
Fakultní základní školou Ústí nad Labem, České mládeže 230/2, příspěvkovou organizací
dle bodu A) 2., návrh usnesení s rozpočtovým opatřením, po jejichž schválení a po podpisu „Smlouvy
o poskytnutí návratné finanční výpomoci,“ bude na účet p. o. Fakultní základní školy Ústí nad Labem,
České mládeže 230/2
- zaslána návratná finanční výpomoc ve výši 320 739 Kč na předfinancování investičních a
neinvestičních nákladů souvisejících s projektem „Přeměna školní zahrady v přírodní zahradu ve
Fakultní ZŠ Ústí nad Labem, České mládeže 230/2, p. o.,“ který je realizován v rámci výzvy
Národního programu životního prostředí (NPŽP 7/2019)
- zaslán účelový příspěvek na provoz, maximálně ve výši 56,60 tis. Kč, jako spoluúčast zřizovatele na
projektu „Přeměna školní zahrady v přírodní zahradu ve Fakultní ZŠ Ústí nad Labem, České mládeže
230/2, p. o.“
Pro potřeby evidence v Navision:

Důvodová zpráva:
PPR 124/H000258
snížení o částku 377,34 tis. Kč, v položce Rezerva na provoz ZŠ, MŠ, DDM
PPR 124/H000508
Fakultní ZŠ, p. o. - poskytnutí návratné finanční výpomoci ve výši 320 739 Kč na předfinancování
projektu „Přeměna školní zahrady v přírodní zahradu ve Fakultní ZŠ Ústí nad Labem, České mládeže
230/2, p. o.“
PPR 124/H000509
Fakultní ZŠ, p. o. - poskytnutí účelového příspěvku na provoz ve výši 56 601 Kč na předfinancování
projektu „Přeměna školní zahrady v přírodní zahradu ve Fakultní ZŠ Ústí nad Labem, České mládeže
230/2, p. o.“ (ÚZ _01_9801)
Přílohy:
č. 1
Dokument SFŽP: „Rozhodnutí č. 1190700136 o poskytnutí finančních prostředků ze
Státního fondu životního prostředí ČR“
č. 2
Žádost ředitelky p. o. Fakultní ZŠ o předfinancování a spoluúčast na projektu ze dne
3.3.2021

