STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC

Poznámka: Zveřejněna je pouze upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu
zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů
v platném znění.
Osobní údaje jsou v souladu s § 16, § 17 a § 95 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích v platném
znění.
17. schůze rady města dne: 02.10.2018
Bod pořadu jednání:
Podání žádosti o podporu projektu "Navýšení kapacit MŠ Pastelka"
Stručný obsah: Schválení podání žádosti o podporu projektu „Navýšení kapacit MŠ Pastelka“
v rámci Integrovaného regionální operačního programu – 88. Výzva IROP - Infrastruktura pro
předškolní vzdělávání (SVL) II. Hlavním cílem projektu je zvýšení kapacity Mateřské školy
„Pastelka“, Liberec, Švermova 100, příspěvková organizace a zajištění kvalitního a dostupného
předškolního vzdělávání.

MML, Odbor strategického rozvoje a dotací
Důvod předložení: Schválení podání žádosti o podporu projektu „Navýšení kapacit MŠ Pastelka“
Zpracoval:

Kotanidisová Hana, Ing. - pracovník odboru strategického rozvoje a dotací

Projednáno s:

Ing. Danou Vorlovou, vedoucí oddělení administrace projektů
Mgr. Janem Korytářem, náměstkem primátor

Předkládá:

Benda Martin, Ing. - vedoucí odboru strategického rozvoje a dotací

K projednání v radě přizván(a):
Předpokládaná doba projednání (min): 5
Po schválení předložit na jednání:
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Návrh usnesení
Rada města po projednání
schvaluje
podání žádosti o podporu na projekt „Navýšení kapacit MŠ Pastelka“ v rámci vyhlášení
výzvy č. 88 Integrovaného regionální operačního programu - Infrastruktura pro předškolní
vzdělávání (SVL) II.
ukládá
1. finalizovat žádost o podporu na projekt „Navýšení kapacit MŠ Pastelka“
P: Benda Martin, Ing. - vedoucí odboru strategického rozvoje a dotací
T: 16.10.2018

2. zajistit podpis žádosti o podporu na projekt „Navýšení kapacit MŠ Pastelka“
P: Benda Martin, Ing. - vedoucí odboru strategického rozvoje a dotací
T: 16.10.2018

3. podat žádost o podporu na projekt „Navýšení kapacit MŠ Pastelka“
P: Benda Martin, Ing. - vedoucí odboru strategického rozvoje a dotací
T: 16.10.2018

Formulace usnesení byla konzultována s právníkem zařazeným do MML před projednáním
v radě města.
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Důvodová zpráva
Na základě projektového námětu č. 160728 byla vypracována Žádost o podporu k projektu
„Navýšení kapacit MŠ Pastelka“. Žádost bude podána do individuální výzvy Integrovaného
regionálního operačního programu (dále jen „IROP“) č. 88 Výzva IROP - Infrastruktura pro
předškolní vzdělávání (SVL) II. Výzva k předkládání žádostí o podporu byla vyhlášena dne
25.9.2018. Zpřístupnění formuláře žádosti o podporu v MS2014+ je naplánováno dne 2.10.2018 od
14:00. Zahájení příjmu žádost o podporu bude dne 16.10.2018. Vzhledem k tomu, že se jedná o
kolovou výzvu a finanční prostředky se přidělují dle pořadí projektových žádostí, je nutné, aby
podání žádosti bylo schválenou radou města nyní bez přiložené vyplněné žádosti o podporu.
Cílem projektu je navýšení kapacity Mateřské školy „Pastelka“, Liberec, Švermova 100,
příspěvková organizace (dále jen „MŠ Pastelka“) a zajištění kvalitního a dostupného předškolního
vzdělávání.
Předmětem stavebních prací je rekonstrukce stávající budovy mateřské školy a výstavba nového
pavilonu. Nová přístavba bude napojena na stávající objekt MŠ Pastelky. Stávající objekt bude v daném
rozsahu rekonstruován a dostavěn. Rekonstrukce se týká pouze prostoru kuchyně v 1NP a nástavby
sociálních zařízení v 2NP. V rámci těchto prací budou zrekonstruovány a nově provedeny inženýrské
sítě a zpevněné plochy vč. nového oplocení. V objektu bude zajištěna bezbariérovost dle vyhlášky
č. 398/2009 Sb., o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb.
V rámci projektu bude pořízeno vnitřní vybavení mateřské školy a vybavení kuchyně. Vzhledem
k rozšíření kapacity MŠ Pastelka musí být provedeny stavební úpravy a pořízeno vybavení
v místnostech, které bezprostředně nesouvisí s naplněním cíle projektu (tj. s navýšením kapacit). Tyto
výdaje budou nezpůsobilé.
V novém pavilonu (přístavbě) vzniknou 3 oddělení po 25 místech, z toho jedno oddělení pro děti ve
věku 2-3 let. Ve stávající budově v 2.NP se bude nacházet jedno oddělení pro 21 dětí. Celkem dojde
k navýšení kapacit o 40 míst, z toho 25 míst pro děti od 2-3 let.
Celkové náklady projektu činí 58,5 mil. Kč vč. DPH, z toho:
- 48 mil. Kč způsobilé výdaje;
- 10,5 mil. Kč nezpůsobilé výdaje.
Nezpůsobilé výdaje:
- část stavebních úprav ve stávající budově – cca 10,2 mil. Kč;
- vybavení technické místnosti atd. - cca 200 tis. Kč;
- administrativní zajištění projektu (kontrola rozpočtu, zpracování CBA) – cca 100 tis. Kč.
Finanční podporu na způsobilé výdaje projektu (48 mil. Kč vč. DPH) lze získat následovně:
- max. 85 % dotace IROP (z celkových způsobilých výdajů) - tj. 40,8 mil. Kč;
- max. 5 % ze státního rozpočtu ČR (z celkových způsobilých výdajů) - tj. 2,4 mil. Kč;
- min. 10 % spoluúčast SML - tj. 4,8 mil. Kč.
Celkové předpokládané neuznatelné výdaje projektu činí: 10,5 mil. Kč vč. DPH. Finanční spoluúčast
MML na financování projektu je 10% způsobilých výdajů: 4,8 mil. Kč. Tedy předpokládané náklady
hrazené z rozpočtu města činí: 15,3 mil. Kč vč. DPH.
Předpokládané datum ukončení realizace projektu je leden 2020.

Přílohy:

3/3

