
Zastupitelstvo města Milevska 
 

Podklad pro schůzi zastupitelstva č. 15               dne 24.06.2020                        OPSPK152001Z 

 
Žádost o souhlas s realizací a předfinancováním projektu - 2. ZŠ  

 

Právní rámec: Zák. č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů a   zák. 
č. 128/2000 Sb., o obcích, obojí ve znění pozdějších předpisů. 

          
Předkladatel: Ing. Ivan Radosta, starosta města Milevska  ………………………. 

Zpracovatel: JUDr. Jiří Hradil, referent OPSPK, 16.06.2020            ………………………. 

Vztah k rozpočtu: Předfinancování projektu z rozpočtových prostředků města Milevska v r. 
2020–2022 v celkové výši 4.504.266,00 Kč. S ohledem na vysoké finanční 
nároky, snižující se peněžní zásobu a nejasnou výši daňových příjmů 
v návaznosti na ekonomickou krizi se tento výdaj bude pravděpodobně 
dočasně financovat z kontokorentního úvěru. 

                                                     
                                                                             
Souhlas vedoucích zaměstnanců:  Ing. Hana Jánová, vedoucí OF  ………………………. 
 
                                                                        Bc. Eva Kotrbová, vedoucí OISM ………………………. 
                                                       
     Mgr. Petra Burdová, vedoucí OPSPK        ……………………..  
 
 
1. Návrh usnesení  

Zastupitelstvo města Milevska 

I. Bere na vědomí informaci 2. základní školy J. A. Komenského Milevsko, J. A. Komenského 1023, 

okres Písek, o možnosti získání projektu IROP č. CZ.06.2.67/0.0/0.0/16_063/0004292.   

 

II. Schvaluje 2. základní škole J. A. Komenského Milevsko, J. A. Komenského 1023, okres Písek, 

realizaci projektu IROP č. CZ.06.2.67/0.0/0.0//16_063/0004292 s maximálními 

předpokládanými způsobilými výdaji ve výši 5.004.740,00 Kč. 

 

III. Schvaluje kofinancování projektu IROP č. CZ.06.2.67/0.0/0.0/16_063/0004292 2. základní 

školou J. A. Komenského Milevsko, J. A. Komenského 1023, okres Písek, ve výši 10 % 

z celkových způsobilých výdajů projektu, tj. 500.474,00 Kč, s podmínkou získání dotačního 

titulu a bere na vědomí informaci žadatele o zajištění kofinancování z investičního fondu. 

 

IV. Schvaluje předfinancování projektu IROP č. CZ.06.2.67/0.0/0.0//16_063/0004292 městem 

Milevskem ve výši 90 % předpokládaných způsobilých výdajů projektu, tj. 4.504.266,00 Kč, 

s podmínkou získání dotačního titulu a realizace projektu v období r. 2020–2022. 

 



V. Ukládá finančnímu odboru zajistit předfinancování projektu z rozpočtu města Milevska 

v období r. 2020–2022 ve výši 4.504.266,00 Kč. 

 

2. Důvodová zpráva 

Na základě usnesení Zastupitelstva města Milevska č. 217/16 ze dne 14.09.2019 podala 2. základní 
škola J. A. Komenského Milevsko, J. A. Komenského 1023, okres Písek, městem Milevskem zřízená 
příspěvková organizace, žádost o získání dotace z Integrovaného regionálního operačního systému 
k projektu „Modernizace odborných učeben. Toto usnesení bylo časově omezeno předpokládaným 
obdobím realizace v r. 2017–2019, viz. příloha P2. Z důvodu postupného naplňování alokace finančními 
prostředky poskytovatelem dotace došlo k časovému posunu při schvalování projektů.  
V roce 2020 byla vyrozuměna 2. základní škola J. A. Komenského Milevsko, J. A. Komenského 1023, 
okres Písek, poskytovatelem o možnosti získání dotace v rámci projektu IROP č. 
CZ.06.2.67/0.0/0.0//16_063/0004292 s celkovými způsobilými výdaji ve výši 5.004.740,00 Kč s DPH. 
Dotace z IROP ve výši 90 % způsobilých výdajů, spoluúčast žadatele ve výši 10 %. Další podmínkou je 
zabezpečení předfinancování projektu. V rámci tohoto projektu by zřízená příspěvková organizace 
realizovala v průběhu r. 2020–2022 komplexní modernizaci 4 odborných tříd. 
V současné době jsou ze strany zřízené příspěvkové organizace realizovány nezbytné úkony směřující 
k případnému uzavření závazné smlouvy s poskytovatelem dotace, jejichž nedílnou součástí je i 
doložení souhlasu zřizovatele s realizací projektu a zajištění předfinancování do doby ukončení a 
vyúčtování projektu. 
10% podíl žadatele ve výši 500.474,00 Kč je kryt finančními prostředky jeho investičního fondu. O 
zajištění předfinancování ve výši 4.504.266,00 Kč v době realizace projektu žádá zřízená příspěvková 
organizace svého zřizovatele. Finanční prostředky poskytnuté na předfinancování by byly do rozpočtu 
města vráceny po dokončení a vyúčtování projektu.      
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1. Příloha P1 – písemná žádost zřízené příspěvkové organizace 
2. Příloha P2 – usnesení ZMM č. 217/16  

 

 


