MĚSTO HRANICE

MATERIÁL
pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 20. 9. 2018

Bod programu:

11

Předkládá:

Rada města

Okruh zpracovatelů:

Odbor školství a sociálních věcí; Odbor rozvoje města

Zpracoval:

Ing. arch. Marek Kuchta, Bc. Alena Macháčková

Název bodu:

Podání žádosti o dotaci - Modernizace ZŠ Struhlovsko v Hranicích

Návrh na usnesení:
Zastupitelstvo města Hranic po projednání:
1. schvaluje/neschvaluje
podání žádosti o dotaci na projekt Modernizace ZŠ Struhlovsko v Hranících v rámci
Integrovaného regionálního operačního programu a spolufinancování města ve výši min.
10% uznatelných nákladů akce.
T: 13. 12. 2018
O: Ing. arch. M. Kuchta

2. schvaluje/neschvaluje
financování akce "Modernizace ZŠ Struhlovsko v Hranicích" v maximální výši 12 000 000,Kč z rozpočtu města na rok 2019
3. schvaluje/neschvaluje
rozpočtové opatření na akci Modernizace ZŠ Struhlovsko v Hranicích:
a) odd § 3113, pol 6121, orj 2, org 10 18064 000 000.... +100.000,-Kč
b) odd § 6399, pol 5901, orj 16,org 70 00000 000 000.... - 100.000,-Kč
ad a) zvýšení výdajů
ad b) snížení rezervy

Důvodová zpráva:
Dle aktualizovaného harmonogramu výzev ITI Olomocké aglomerace bude v měsíci
září/říjnu vyhlášena výzva, zaměřena na zkvalitnění vzdělávací infrastruktury základních škol
s možností dotace až 90% uznatelných nákladů akce.
ZŠ a MŠ Hranice, Struhlovsko, příspěvková organizace připravila projekt, jehož obsahem
jsou stavební úpravy objektu a pořízení vybavení učeben vychází ze zaměření školy, tedy na
výuku přírodovědeckých a technických předmětů s podporou moderních technologií a
experimentálních systémů. Modernizace učeben podpoří zavádění výuky, směřující k výuce
badatelsky orientované, experimentálnímu vzdělávání, rozvoji praktické zručnosti žáků
základní školy, a to s co největším propojením teorie s praxí. Obsahem projektu je, mimo
modernizaci učeben a jejich vybavení, také výstavba venkovní učebny - altánku a zajištění
bezbariérového přístupu do objektu.
Celkové náklady jsou předpokládány ve výši max. 12 000 000,-, z toho výše dotace by mohla
dosáhnout až 10 800 000,-.
Projekt by byl v případě získání dotace realizován v roce 2019.
V radě města dne 10.9.2019 byl materiál (bod 1) projednán a doporučen zastupitelstvu
města ke schválení. Bod 2 a 3 byl přidán až do tohoto materiálu pro zastupitelstvo města.
Bylo tak učiněno z důvodu podmínek dotace, kdy je třeba doložit financování akce z rozpočtu
města (bod 2) a dále již v letošním roce zahájit výběrové řízení na zhotovitele akce (bod 3).
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