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Ano 
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RM č. 784 ze dne 14. 7. 2014 

Související revokovaná usnesení 

Nejsou 
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a) návrh na usnesení  

b) důvodovou zprávu 

 

 

 

 

Návrh na usnesení 
 

Zastupitelstvo města Čelákovice  v souladu s § 85 bod a) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích 

(obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů: 

 

1.1.  schvaluje 

podání žádosti o dotaci z národních fondů Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy 

/MŠMT/, a to v programu „Rozvoj výukových kapacit mateřských a základních škol 

zřizovaných územními samosprávnými celky“, evidenční číslo programu 133 310, dle 

podmínek příslušných Zásad MŠMT včetně jejich aktualizace.  

 

1.2.  schvaluje 

závazek spolufinancování akce částkou cca 15.000.000,- Kč /tj. výše vlastních prostředků 

města doplní přidělenou částku dotace na pokrytí celkových nákladů stavby/ z rozpočtů města 

Čelákovice na roky 2014 a 2015. 

 

 

 



 

Důvodová zpráva 
 

Rada města Čelákovice předkládá Zastupitelstvu města Čelákovice ve smyslu § 85 bod a) 

zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, k projednání návrh na 

schválení podání žádosti o dotaci z národních fondů Ministerstva školství, mládeže a 

tělovýchovy /MŠMT/, a to v programu „Rozvoj výukových kapacit mateřských a základních 

škol zřizovaných územními samosprávnými celky“, evidenční číslo programu 133 310, dle 

podmínek příslušných Zásad MŠMT včetně jejich aktualizace.  

 

Celkové předpokládané náklady na vlastní stavbu nové MŠ realizaci III. etapy činí 

25.500.000,- bez DPH /výpočet z PD pro stavební povolení/, vybavení MŠ se odhaduje na 1,2 

mil. Kč a venkovní zázemí MŠ /hrací prvky, mobiliář, živý plot…/ na 0,9 mil. Kč.  

Uvedené ceny budou zpřesněny po zpracování PD pro provádění stavby a konečná cena 

vzejde z příslušných zadávacích řízení veřejných zakázek.  

 

Předpokládáme dotaci z MŠMT ve výši 10.000.000,- Kč, přičemž optimální výše dotace na 

daný účel by byla 15.000.000,- Kč. Od výše přidělené podpory na tuto akci se odvíjejí vlastní 

finanční prostředky města.  

 

RM svým usnesením č. 784 ze dne 14. 7. 2014 doporučuje ZM přijetí této dotace. 


