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Žádost o souhlas s užitím rezervního  fondu - 2. ZŠ  

 

 Důvodová zpráva 

Na základě žádosti schválené usnesením ZMM č. 31/18 byla 2. základní škola J. A. Komenského 
Milevsko, J. A. Komenského 1023, okres Písek, úspěšná v získání projektu MAS č. 
CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_075/0010847, po úpravách ze strany poskytovatele dotace s celkovými 
způsobilými výdaji v celkové výši 4.022.380,32 Kč. 
Na základě trvající žádosti, která byla podána na základě usnesení  ZMM 217/16, je v současné 
době  reálný předpoklad, že 2. základní škola J. A. Komenského Milevsko, J. A. Komenského 
1023, okres Písek, bude v roce 2020 úspěšná i v získání projektu IROP č. 
CZ.06.2.67/0.0/0.0/16_063/0004292 s předpokládanými způsobilými výdaji ve výši 
5.004.740,00 Kč a předpokládanou  realizací v průběhu r. 2020 -2022. O vývoji situace a 
potřebě změn  na znění usnesení ZMM č. 217/16 k získání tohoto dotačního titulu bude 
Zastupitelstvo města Milevska informováno ředitelem zřízené příspěvkové  na veřejném 
zasedání dne 24.06.2020.  
Podmínkou obou dotovaných projektů se spoluúčastí žadatele ve výši 5% a 10%, které bude 
v případě úspěšnosti 2. žádosti nezbytně nutné realizovat souběžně, je zajištění jejich 
předfinancování v průběhu realizace. K zajištění předfinancování úvodní fáze obou projektů, 
především projektových  a stavebních částí,  žadatel navrhuje využít finanční prostředky ze 
svého rezervního fondu. Převedení finančních prostředků z rezervního fondu k účelovému 
posílení investičního fondu je dle ustanovení § 30 odst. 4 zák. č. 250/2000 Sb., o rozpočtových 
pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, podmíněno souhlasem 
zřizovatele.  
Prostředky na předfinancování dotační části projektu MAS jsou v rozpočtu města již zahrnuty 
v celkové výši. Prostředky na projekt z IROP budou zahrnuty až na základě skutečného vydání 
rozhodnutí o dotaci a po upřesnění doby realizace. 
 
Na základě potřeby změn v projektové dokumentaci, následných problémů z vládou 
vyhlášeného nouzového stavu v r. 2020 a současné epidemiologické situace dále žádá zřízená 
příspěvková organizace svého zřizovatele o souhlas s přesunutím realizace plánované 
investiční akce „vyzdívka chodeb I“ z r.  2020 do r. 2021.   
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