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       V Čelákovicích dne 11. 2. 2015 
 
 
 

Podkladový materiál předkládá Podkladový materiál zpracoval/a 

 
……………………………………………… 

Ing. Josef Pátek, starosta 

 
……………………………………………… 

referent odboru rozvoje města 

 
 
 
MATERIÁL Č. 4.3 PRO ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA ČELÁKOVIC  
Č. 3/2015 DNE 25. 2. 2015 
 
 

Mateřská škola v areálu MDDM v Čelákovicích 
 
 
DŮVODOVÁ ZPRÁVA 
 
V rámci akce „Mateřská škola v areálu MDDM v Čelákovicích“ bylo dne 04. 07. 2014 
zahájeno společné územní a stavební řízení. V rámci tohoto řízení nebylo dosud 
vydáno společné územní a stavební rozhodnutí, ani nebylo ukončeno. 
Dne 27. 1. 2015 schválila Rada města svým usnesením č. 2/2015/4.5.1 záměr 
na výstavbu „MŠ Sluníčko v ulici J. A. Komenského v Čelákovicích“. Výstavba této 
budovy pro mateřskou školu řeší potřebné zvýšení kapacit mateřských škol 
v Čelákovicích. Dle dosavadních informací bude výstavba této budovy oproti 
výstavbě nového objektu v areálu Městského domu dětí a mládeže časově i finančně 
méně náročná.  
Vzhledem k výše uvedenému schválila Rada města zpětvzetí žádosti o vydání 
společného územního rozhodnutí a stavebního povolení č.j. MUC/06851/2014 
na povolení stavby „Mateřská škola v areálu MDDM v Čelákovicích“. Dále Rada 
města doporučila Zastupitelstvu města schválit zpětvzetí 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, jejíž podání bylo 
schváleno usnesením Zastupitelstva města č. 30/2014/228 ze dne 6. 8. 2014 
a doporučila Zastupitelstvu města revokovat usnesení Zastupitelstva města 
č. 30/2014/229 ze dne 6. 8. 2014, kterým byl schválen závazek spolufinancování 
akce částkou cca 15 mil. (tj. výše vlastních prostředků města doplní přidělenou 
částku dotace na pokrytí celkových nákladů stavby) z rozpočtů města Čelákovice 
na roky 2014 a 2015. 
 
DOPORUČENÍ ZPRACOVATELE / VYJÁDŘENÍ ODBORŮ 

Zastupitelstvo města Čelákovic 
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Totožné s usnesením Rady města. 
 
VZTAH K ROZPOČTU 
 
Finance vyčleněné v rozpočtu na rozpočtové skladbě 3111/6121 určené pro splnění 
závazku spolufinancování výstavby MŠ MDDM je vhodné ponechat z důvodu 
výstavby MŠ Sluníčko. 
 
SOUVISEJÍCÍ USNESENÍ 
 
Usnesení ZM č. 30/2014/228 ze dne 6. 8. 2015 – schválení podání žádosti o dotaci 

MŠMT 
Usnesení ZM č. 30/2014/229 ze dne 6. 8. 2015 – vyčlenění 15 mil. pro dotaci 
Usnesení RM č. 3/2015/4.4.1 ze dne 10. 2. 2015 – schválení zpětvzetí žádosti 

o společné územní rozhodnutí a stavební povolení 
Usnesení RM č. 3/2015/4.4.3 ze dne 10. 2. 2015 – doporučuje ZM schválení 

zpětvzetí žádosti o dotaci 
Usnesení RM č. 3/2015/4.4.4 ze dne 10. 2. 2015 – doporučuje ZM revokaci usnesení 

ZM č. 30/2014/229 
 
NÁVRH USNESENÍ 
 
Zastupitelstvo města  
 
4.3.1 
schvaluje zpětvzetí 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, jejíž podání bylo schváleno usnesením 
Zastupitelstva města č. 30/2014/228 ze dne 6. 8. 2014. 
 
4.3.2 
revokuje usnesení Zastupitelstva města č. 30/2014/229 ze dne 6. 8. 2014. 
 
PŘÍLOHY 
 
- 
 

 

Podkladový materiál revidoval/a Návrh smlouvy revidoval/a 

 
……………………………………………… 

vedoucí odboru rozvoje města 

 
……………………………………………… 

- 
 


