
 
MĚSTO ČELÁKOVICE 

 

Stránka 1 z 3 
 

 
 

       V Čelákovicích dne 16. 1. 2017 
 
 
 

Podkladový materiál předkládá Podkladový materiál zpracoval/a 
 

……………………………………………… 
Ing. Josef Pátek 
starosta města 

 
……………………………………………… 

Martina Jindřišková 
referent odboru správy majetku a investic 

 
 
 
MATERIÁL Č. 4.1 PRO ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA ČELÁKOVIC 
Č. 17/2017 DNE 25. 1. 2017 
 
DOSTAVBA ZÁKLADNÍ ŠKOLY ČELÁKOVICE, KOSTELNÍ 457, PŘÍSPĚVKOVÁ 
ORGANIZACE – SCHVÁLENÍ PODÁNÍ ŽÁDOSTI O FINANČNÍ PODPORU 
A SPOLUFINANCOVÁNÍ PROJEKTU 
 
DŮVODOVÁ ZPRÁVA 
 
V posledních letech se počty žáků v obou základních školách v Čelákovicích zvyšují. 
Kapacita základních škol činí 1450 žáků, a jako kapacita konečná, pokryje potřeby 
města maximálně na další 3 roky. Proto se v srpnu 2016 město Čelákovice zapojilo 
do přípravných akcí k dotaci připravované Ministerstvem školství, mládeže a 
tělovýchovi (dále jen „MŠMT“) na navýšení kapacit základních škol v obcích 
nacházející se v tzv. prstenci kolem Prahy a okrajové části hlavního města Prahy. 
Program je zaměřen na 10 projektů, a to v obcích: 

• Čelákovice; 
• Jesenice; 
• Ondřejov (svazek obcí); 
• Psáry; 
• území svazku obcí Jenštejn, Podolanka a Přezletice; 
• Rudná u Prahy; 
• Říčany; 
• Úvaly (svazek obcí); 
• Praha 5 – Řeporyje; 
• Praha 18 – Čakovice. 

 

Zastupitelstvo města 
Čelákovic 
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Vláda svým usnesením č. 1030 ze dne 23. 11. 2016 schválila dotační program 
MŠMT „133 330 Podpora vybraných projektů rozvoje výukových kapacit základního 
vzdělávání zřizovaného obcemi a dobrovolnými stazky obcí“.  
 
Žádost o schválení investičních záměrů je možno předkládat průběžně v závislosti 
na dopracování související projektové dokumentace. Součástí podkladů k projednání 
investičního záměru musí být minimálně pravomocné územní rozhodnutí. Realizace 
projektu musí být ukončena 30. 12. 2022. Po dobu 10 let od pořízení majetku je 
příjemce dotace povinnen předmět podpory řádně provozovat pro zajištění povinné 
školní docházky a nesmí majetek převést na jinou osobu. 
 
Dotace bude použita na dostavbu Základní školy v Čelákovicích, Kostelní 457, 
příspěvková organizace (dále jen „ZŠ Kostelní“). V současné době je ve zpracování 
revize dokumentace pro provedení stavby (dále jen „DPS“), jejíž první verze byla 
zpracována v roce 2010. Dle staré DPS byla stanovena předpokládaná hodnota 
dostavby na 80 mil. bez DPH.  
Po přiznání dotace bude financování projektu probíhat v režimu ex-ante, tzn., že 
bude MŠMT předložen roční plán čerpání, na základě kterého MŠMT poskytne 
finanční prostředky, ze kterých bude realizace provedena. Ke konci roku budou 
nevyčerpané finanční prostředky vráceny MŠMT. Tímto způsobem se bude 
postupovat i v dalších letech až do dokončení projektu. Předpokládáné zahájení 
dostavby připadá na druhou polovinu roku 2017. 
 
Zastupitelstvu města je předkládáno ke schválení podání žádosti o poskytnutí 
finanční podpory a spolufinancování daného projektu v minimální výši 30% nákladů 
na dostavbu ZŠ Kostelní v rámci dotačního programu 133 300 – Podpora vybraných 
projektů rozvoje výukových kapacit základního vzdělávání zřizovaného obcemi 
a dobrovolnými stazky obcí, poskytovaného MŠMT. 
 
DOPORUČENÍ ZPRACOVATELE / VYJÁDŘENÍ ODBORŮ 
 
Zpracovatel doporučuje schválit usnesení. 
 
VZTAH K ROZPOČTU 
 
Na rozpočtové skladbě 3113 / 6121 jsou vyčleněné finanční prostředky pro rok 2017 
v hodnotě 20 mil.  
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SOUVISEJÍCÍ USNESENÍ 
 
Bez souvisejících usnesení 
 
NÁVRH USNESENÍ 
 
4.1 
Zastupitelstvo města schvaluje, v souladu s ustanovením  § 84 odst. 4 zákona 
č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, podání 
žádosti o finanční podporu a spolufinancování projektu „DOSTAVBA 
ZÁKLADNÍ ŠKOLY ČELÁKOVICE, KOSTELNÍ 457, PŘÍSPĚVKOVÁ 
ORGANIZACE“ v rámci dotačního programu 133 300 – Podpora vybraných 
projektů rozvoje výukových kapacit základního vzdělávání zřizovaného obcemi 
a dobrovolnými stazky obcí, poskytovaného Ministerstvem školství, mládeže 
a tělovýchovy, s minimální finanční spoluúčastí města Čelákovice ve výši 30% 
nákladů.   
 
 
PŘÍLOHY 
 
Příloha č. 1 Usnesení Vlády České republiky č. 1030 ze dne 23. 11. 2016 - digitálně 
Příloha č. 2 Dokumentace programu 133 330 – Podpora vybraných projektů rozvoje 

výukových kapacit základního vzdělávání zřizovaného obcemi 
a dobrovolnými svazky obcí – digitálně  

 
Za věcnou a obsahovou správnost 
podkladového materiálu odpovídá: 

Za právní správnost smlouvy a návrhu 
usnesení odpovídá: 

 
……………………………………………… 

Ing. Kateřina Kandlová 
vedoucí odboru správy majetku a 

investic 

 
……………………………………………… 

Mgr. Jiří Havelka 
právník městského úřadu 

 


