
S T A T U T Á R N Í   M Ě S T O 

L I B E R E C  

 

11.  zasedání zastupitelstva města dne: 17. 12. 2015 

Bod pořadu jednání:         

Podání žádostí na MŠMT pro poskytnutí dotace v roce 2016 - navyšování kapacit MŠ a 

ZŠ 

 

Stručný obsah: RM na schůzi dne 1. 12. 2015 schválila usnesením č. 970/2015 projekto-

vé náměty a záměry na navýšení kapacit mateřských a základních škol zřizovaných 

statutárním městem Liberec. 

Poskytovatel dotace MŠMT vyhlásilo výzvu v rámci programu 133 310 „Rozvoj výuko-

vých kapacit mateřských a základních škol zřizovaných územně samosprávnými celky“ 

(dále jen „program 133 310“). SML v dané výzvě předloží projekty na navýšení kapacit 

v ZŠ Kaplického, ZŠ nám. Míru, ZŠ Broumovská a MŠ Pastelka. Povinnou přílohou 

projektové žádosti je usnesení ZM se souhlasem k podání žádosti MŠMT a se závazkem 

spolu-financování projektů v minimální výši 15 % nebo 30 % z celkových nákladů pro-

jektu. 

 

 

Zpracoval: Mgr. Lenka Řebíčková 

Ing. Jiří Horák 

Petr Machatý 

odbor, oddělení: odbor strategického rozvoje a dotací 

odbor školství a sociálních věcí 

odbor majetkové správy 

telefon: 485 243 584 

Schválil: vedoucí oddělení Mgr. Lenka Řebíčková 

Petr Machatý 

 vedoucí odboru Ing. Jiří Horák 

Mgr. Pavel Kalous 
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Bc. Jaroslav Schejbal 

Projednáno: náměty a záměry projednány v RM dne 1. 12. 2015 

Poznámka:  

 

Předkládá: 

 

p. Tibor Batthyány, v.r. 

primátor statutárního města Liberec 

Mgr. Jan Korytář, v. r. náměstek primátora  

   

Návrh usnesení 

Zastupitelstvo města po projednání       

s c h v a l u j e     

podání žádostí na MŠMT o dotaci na projekt "Rekonstrukce a stavební úpravy ZŠ a MŠ 

v Liberci pro navýšení kapacit: ZŠ Ještědská, ZŠ Kaplického, ZŠ Broumovská, ZŠ Náměstí 

Míru, ZŠ Oblačná, MŠ Pastelka, MŠ Srdíčko.“ z programu 133 310 „Rozvoj výukových kapa-

cit mateřských a základních škol zřizovaných územně samosprávnými celky" a závazek spolu-

financování projektů v uvedené výši z celkových uznatelných výdajů, tj.: 

 ZŠ Kaplického ve výši min. 30 %, z uznatelných výdajů 11 000 000,- Kč 

 ZŠ nám. Míru ve výši min. 15 %, z uznatelných výdajů 9 000 000,- Kč 

 ZŠ Broumovská ve výši min. 30 %, z uznatelných výdajů 13 000 000,- Kč 

 MŠ Pastelka ve výši min. 15 % z uznatelných výdajů 30 000 000,- Kč 

a  u k l á d á  

Mgr. Janu Korytářovi, náměstkovi primátora ve spolupráci s Tomášem Kyselou, náměstkem 

pro technickou správu majetku města: 

 

1. zajistit zpracování projektových žádostí včetně povinných příloh uvedených ve výzvě 

a přihlášení projektu do výzvy MŠMT, programu 133 310 „Rozvoj výukových kapacit 

mateřských a základních škol zřizovaných územně samosprávnými celky" 

T: 21. 12. 2015 

 

2. po schválení projektové žádosti poskytovatelem dotace MŠMT, předložit do ZM ke 

schválení vyčlenění příslušných finančních prostředků v rámci rozpočtového opatření. 

 

T: 04/2016  
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Důvodová zpráva 

___________________________________________________________________________ 

Stručný obsah: RM na schůzi dne 1. 12. 2015 schválila usnesením č. 970/2015 projektové 

náměty a záměry na navýšení kapacit mateřských a základních škol zřizovaných statu-

tárním městem Liberec. 

Poskytovatel dotace MŠMT vyhlásilo výzvu v rámci programu 133 310 „Rozvoj výuko-

vých kapacit mateřských a základních škol zřizovaných územně samosprávnými celky“ 

(dále jen „program 133 310“). SML v dané výzvě předloží projekty na navýšení kapacit 

v ZŠ Kaplického, ZŠ nám. Míru, ZŠ Broumovská a MŠ Pastelka. Povinnou přílohou 

projektové žádosti je usnesení ZM se souhlasem k podání žádosti MŠMT a se závazkem 

spolu-financování projektů v minimální výši 15 % nebo 30 % z celkových nákladů pro-

jektu. 

 
Znění usnesení č. 970/2015 

Rada města po projednání schvaluje: 

1. projektový námět projektu "Rekonstrukce a stavební úpravy ZŠ a MŠ v Liberci pro navýšení ka-

pacit: ZŠ Ještědská, ZŠ Kaplického, ZŠ Broumovská, ZŠ Náměstí Míru, ZŠ Oblačná, 

MŠ Pastelka, MŠ Srdíčko.“ dle přílohy č. 1, 

2. projektový záměr projektu "Rekonstrukce a stavební úpravy ZŠ a MŠ v Liberci pro navýšení ka-

pacit: ZŠ Ještědská, ZŠ Kaplického, ZŠ Broumovská, ZŠ Náměstí Míru, ZŠ Oblačná, 

MŠ Pastelka, MŠ Srdíčko.“ dle přílohy č. 2, 

3. vlastníka projektu Odbor majetkové správy, 

4. vedoucího projektu Bc. Jaroslava Schejbala, vedoucího Odboru majetkové správy, 

5. zahájení přípravy projektů v prosinci 2015, včetně zpracování žádostí a jejich povinných příloh 

uvedených ve výzvě dle přílohy č. 3, 

6. externí zpracování projektové dokumentace jako povinné přílohy pro předložení žádostí o dotaci, 

7. podání žádostí na Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (dále jen MŠMT) o dotaci na pro-

jekty "Rekonstrukce a stavební úpravy ZŠ a MŠ v Liberci pro navýšení kapacit: ZŠ Ještědská, ZŠ 

Kaplického, ZŠ Broumovská, ZŠ Náměstí Míru, ZŠ Oblačná, MŠ Pastelka, MŠ Srdíčko“ z pro-

gramu 133 310. 

 

Podmínky výzvy „Rozvoj výukových kapacit mateřských a základních škol zřizovaných územ-

ně samosprávnými celky" 

 

Poskytovatel dotace MŠMT vyhlásilo výzvu 133 310 pro navýšení kapacit mateřských a zá-

kladních škol pro rok 2016 s celkovým objemem 300 milionů korun. Žadatelé musí podklady 

předložit do 21. 12. 2015, předpokládaný termín pro vyhodnocení žádostí je 31. 03. 2016. 

Dotace může být poskytnuta v minimální částce 2 miliony korun a maximální částce 30 mili-

onů korun, přičemž povinná výše spolufinancování je 15 % z celkových nákladů akce. 

 

Do této výzvy byly z projektového záměru, který byl schválen RM dne 1. 12. 2015, vybrány 

základní školy, u kterých je možné zahájit realizace stavebních úprav nejpozději v roce 2016 

s ohledem na připravenost potřebné dokumentace – ZŠ Kaplického, ZŠ nám. Míru, ZŠ Brou-

movská. Dále byl do výzvy vybrán také jeden projekt na navýšení kapacit v oblasti předškol-

ního vzdělávání – MŠ Pastelka. 

 

Stručný popis projektů 

 

Stavební úpravy – nástavba budovy ZŠ Kaplického 
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Provést nástavbu a změny dispozic prostor školy tak, abychom zvýšili počet učeben. Nejlo-

gičtějším řešením je využití dispozice budovy a umístění nástavby na spojovací koridor. Další 

řešení a úpravy objektu spočívají v posílení kapacity kuchyně. Dále uvažujeme využít dotač-

ních titulů OPŽP pro zateplení a realizovat tyto úpravy najednou. Plánovaná realizace v letech 

2016 – 2017. Navýšení počtu žáků předpokládáme do 60 žáků. 

 

Stavební úpravy vestavbou ZŠ Náměstí míru  
Provést stavební úpravy a změny dispozic ve 3.NP nyní jen částečně využívaného podkrovního 

prostoru. Zde budou umístěny dvě nové učebny a zázemí pro učitele. Úpravy bude vhodné kom-

binovat s opravou střechy, kterou lze provést současně se zateplením pláště budovy, která vykazu-

je jednu z nejvyšších energetických náročností ze školních budov. Zde bude nutné řešit také zka-

pacitnění provozu kuchyně. Realizace je možná 2016 – 2017. Plánované navýšení předpokládáme 

do 60 žáků.  

 

Stavební úpravy vestavbou ZŠ Broumovská  
Provést stavební úpravy v 1NP v místech bývalých šaten. Projektová dokumentace je vypracová-

na a je před schválením stavební úřadem. Zde je komplikací nutnost zasáhnout do pláště budovy, 

který je konstruován z boletických panelů a obsahuje podlimitní množství azbestu. Budeme tedy 

vyvíjet úsilí k vypracování projektové dokumentace na realizaci rekonstrukce obvodového pláště 

objektu s využitím dotace OPŽP. Plánovaná realizace 2017. Navýšení předpokládáme do 75 žáků. 

 

Přístavba a úpravy mateřské školky Pastelka, Švermova 100  
Na základě studie provést rekonstrukci stávajícího objektu, který byl vybudován v padesátých 

letech dvacátého století. Objekt na zásadní rekonstrukci stále čeká. Školka má kapacitu 57 dětí a 

provozuje 3 třídy. Změna s sebou ponese úpravu zahrady a úpravu stávajících prostor vilové bu-

dovy. Zateplení školy a změna média z oleje na jiný zdroj vytápění by zajistila významné snížení 

nákladů na energie. Plánujeme tuto úpravu vnést do projektu navýšení kapacity s tím, že energe-

tické úpravy bude možné realizovat z Operačního programu ŽP (dále OPŽP), prioritní osa 5.1. 

Plánovaný rok realizace 2017 – 2018. Stavebními úpravami a dostavbou objektu navýšíme kapa-

citu v perspektivní okrajové části Liberce až na maximum 90 dětí, při zastavěné ploše 400m2.   

 

Formulace usnesení byla konzultována s právníkem zařazeným do MML před projed-

náním v zastupitelstvu města. 
 

 

Příloha č. 1: 

Výzva MŠMT k předkládání projektů, program 133 310 
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Příloha č. 1: 

 

VÝZVA  
k předložení základních údajů o připravovaných projektových záměrech rozvoje výukových 

kapacit základních a mateřských škol pro poskytnutí dotace v roce 2016.  

 

Program:  

133 310 Rozvoj výukových kapacit mateřských a základních škol zřizovaných územně sa-

mosprávnými celky (dále jen „program 133 310“)  

 

Harmonogram výzvy:  
Vyhlášení výzvy: 15. 10. 2015  

Termín předložení podkladů: 21. 12. 2015  

Předpokládaný termín pro vyhodnocení žádostí: 31. 03. 2016  

Příjemci dotací:  
- obce zřizující základní nebo mateřskou školu v právní formě příspěvkové organizace  

- dobrovolné svazky obcí (dále jen „svazek obcí“) – zřizující základní nebo mateřskou školu v 

právní formě školské právnické osoby  

- příspěvkové organizace - vykonávající činnost základní nebo mateřské školy zřizované obcí  

- školské právnické osoby – zřizované svazkem obcí v souladu § 124 zákona 561/2004 Sb., o 

předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) ve znění 

pozdějších předpisů  

 

Minimální výše spolufinancování:  

- 15 % z celkových nákladů akce  

 

V rámci hodnocení bude zohledněna hodnota podílu spolufinancování vyšší než povinná mini-

mální hodnota.  

Limit poskytnuté dotace:  

- minimálně 2 mil. Kč  

- maximálně 30 mil. Kč  

 

Maximální objem poskytnuté dotace na jeden projekt může být v závislosti na množství doruče-

ných žádostí snížen.  

Projektové záměry se podávají Ministerstvu školství, mládeže a tělovýchovy (dále jen „MŠMT“) 

v závazné formě stanovené v příloze výzvy. Ke každé žádosti musí být dále přiloženy (v případě 

žádostí předložených v minulých kolech výzev aktualizovány a doplněny) následující doku-

menty:  
- Věcný záměr rozvoje vzdělávání na území obce nebo svazku obcí,  

- v případě obcí a jimi zřizovaných příspěvkových organizací zřizovací listinu příspěvkové orga-

nizace a usnesení zastupitelstva nebo rady obce se souhlasem k podání žádosti MŠMT o dotaci na 

akci/projekt z programu 133 310 a závazkem spolufinancování akce/projektu v minimální výši 15 

% z celkových nákladů akce/projektu, 

- v případě svazku obcí a jimi zřizovaných školských právnických osob smlouvu o vytvoření svaz-

ku obcí, doklad o registraci sdružení u krajského úřadu, zřizovací listinu nebo zřizovatelskou 

smlouvu, doklad o zápisu do rejstříku školských právnických osob a usnesení ze zasedání přísluš-

ného orgánu svazku obcí, že rozpočet svazku obcí obsahuje stanovený objem finančních prostřed-

ků na dofinancování akce/projektu.  

 

Prostřednictvím tohoto kola výzvy pro poskytnutí dotace v roce 2016 se doporučuje aktualizace a 

doplnění projektových žádostí z prvních dvou kol výzvy v souladu s požadavky této výzvy (zejmé-
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na povinných příloh uvedených na webových stránkách MŠMT) a zároveň příjem nových žádostí 

dle podmínek Fondu pro rozvoj kapacit MŠ a ZŠ - viz informace na webových stránkách MŠMT 

(http://www.msmt.cz/ministerstvo/fond-rozvoje-kapacit-materskych-a-zakladnich-skol).  

V hodnocení bude zohledněno zacílení a časový harmonogram připravované výzvy v rámci Inte-

grovaného regionálního operačního programu (Prioritní osa 2, Specifický cíl 2.4, Zvýšení kvality 

a dostupnosti infrastruktury pro vzdělávání a celoživotní učení).  

 

I. Základní vymezení a cíl výzvy  
 

Usnesení vlády České republiky č. 442 ze dne 16. června 2014, k rozvoji kapacit regionálního 

školství ukládá ministru školství, mládeže a tělovýchovy zajistit finanční krytí a realizaci pro-

gramu Rozvoj výukových kapacit mateřských a základních škol zřizovaných územně samo-

správnými celky.  

V programu 133 310 poskytuje MŠMT dotace na realizaci projektů za účelem vytvoření nových 

výukových kapacit mateřských a základních škol zřizovaných obcemi zejména v oblastech s 

dlouhodobým nárůstem dětí nebo žáků z nové bytové výstavby nebo mateřských škol a základ-

ních škol zřizovaných svazky obcí v lokalitách s nedostačující dostupností před-školního a zá-

kladního vzdělávání.  

Příjemci dotace jsou obce nebo svazky obcí zřizující mateřskou nebo základní školu v právní for-

mě příspěvkové organizace nebo školské právnické osoby, případně příspěvkové organizace a 

školské právnické osoby vykonávající činnost mateřské školy nebo základní školy.  

Účelové určení dotace  

Dotace v tomto programu budou poskytovány na výdaje za účelem vytvoření nových výukových 

kapacit v základní škole, které se podle § 178 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb. stanovuje školský 

obvod, a zvýšení kapacit v mateřské škole, které zřizuje obec nebo svazek obcí v právní formě 

příspěvkové organizace nebo školské právnické osoby.  

Navýšení výukových kapacit lze uskutečnit formou  

- výstavby nových prostor,  

- přístavby, nástavby, vestavby  

- rekonstrukce a modernizace stávajících prostor.  

 

Z dotace lze hradit účelně a hospodárně vynaložené výdaje na projektovou činnost, inženýrskou 

činnost (technický dozor investora, koordinátor BOZP, organizátor výběrových řízení, apod.), 

dodávky interiérového vybavení (vestavěný nábytek, mobiliář), AV techniku, laboratorní vybave-

ní, informační systémy, úpravy venkovních ploch apod. bezprostředně související s vytvořením 

nové kapacity.  

Novými výukovými kapacitami se rozumí primárně kapacity tzv. kmenových učeben, tzn. prostor, 

umožňujících vytvoření nové třídy pro vzdělávání zpravidla 28 dětí mateřské školy a 30 žáků 

základní školy, minimálně však 18 žáků prvního stupně nebo alespoň 25 žáků druhého stupně 

základní školy.  

Rozsah nově vytvářených výukových kapacit není omezen. Doplňkové kapacity mohou být vytvá-

řeny do výše odůvodněné rozsahem nových výukových kapacit. Doplňkovými kapacitami se ro-

zumí kapacity odborných učeben, zázemí školy, popřípadě kapacity zařízení školní-ho stravování 

a školní družiny.  

Upozornění:  

V rámci výzvy nebudou hodnoceny žádosti, které jsou z větší části zaměřeny na jiné cíle - např. 

rekonstrukce objektů z důvodu špatného technického stavu objektu, budování související in-

frastruktury typu školních hřišť, tělocvičen apod. a projekty, které nesplňují obecné podmínky pro 

poskytnutí dotace.  
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II. Obecné podmínky poskytnutí dotace  
 

Věcné podmínky:  

- ve školském obvodu obce nebo svazku obcí se při posledním termínu zápisu k povinné školní 

docházce před podáním žádosti o dotaci v tomto programu projevil nedostatek výukových kapacit 

v základním vzdělávání,  

- výhled demografického vývoje ve školském obvodu obce nebo svazku obcí ukazuje, že stávající 

výukové kapacity pravděpodobně nebudou v příštích alespoň 10 letech dostačovat poptávce ze 

strany občanů obcí sdružených v příslušném školském obvodu obce nebo svazku obcí,  

- nové výukové kapacity nelze vytvořit jiným způsobem, který by z hlediska okamžitých nákladů 

i bilance dlouhodobých nákladů a přínosů byl efektivnější,  

- zřizovatel má záměr využívat nové výukové kapacity k základnímu vzdělávání alespoň po dobu 

10 let od vyúčtování dotace,  

- výukové kapacity musí být projektovány v souladu s vyhláškou č. 137/2004 Sb., o hygienických 

požadavcích na stravovací služby a o zásadách osobní a provozní hygieny při činnostech epide-

miologicky závažných, ve znění vyhlášky č. 602/2006 Sb., kterou se stanoví nové požadavky na 

stravovací služby, a vyhláškou č. 410/2005 Sb., o hygienických požadavcích na prostory a provoz 

za-řízení a provozoven pro výchovu a vzdělávání dětí a mladistvých, ve znění vyhlášky č. 

343/2009 Sb., kterou jsou stanoveny hygienické požadavky na provoz škol, předškolních a ubyto-

vacích zařízení.  

 

Právní podmínky:  

- žadatel je vlastníkem nebo se stane vlastníkem nemovitostí, které jsou předmětem projektového 

záměru nebo má právo hospodařit s majetkem, který bude předmětem poskytnuté dotace (v přípa-

dě svazku obcí se jedná o majetek ve vlastnictví jednoho z členů svazku obcí); k majetku, který je 

předmětem poskytované dotace, nesmí být po dobu realizace a udržitelnosti projektu zřízeno zá-

stavní právo,  

- právní existence příspěvkové organizace nebo školské právnické osoby  

o jedná-li se o příspěvkovou organizaci, kterou zřizuje obec, postačuje předložení dokladů o je-

jím založení, tj. zřizovací listinu, doklad o podání žádosti o zápis do rejstříku škol a školských 

zařízení postačuje až po obdržení informace od MŠMT o kladném projednání žádosti, nejpozději 

však před vydáním formuláře Registrace akce podle vyhlášky č. 560/2006 Sb., o účasti státního 

rozpočtu na financování programů reprodukce majetku, ve znění pozdějších předpisů  

o v případě, že se jedná o školskou právnickou osobu zřizovanou svazkem obcí, doklad o právní 

existenci právnické osoby vykonávající činnost mateřské nebo základní školy, v níž dojde k vy-

tvoření nových výukových kapacit a doklad o zápisu do rejstříku školských právnických osob,  

- v případě, že žadatelem je příspěvková organizace, rozhodnutí obce nebo svazku obcí, podle 

něhož může příspěvková organizace nabývat majetek v rozsahu a způsoby nezbytnými pro reali-

zaci investičního záměru,  

- v případě realizace stavební části akce žadatel splní podmínky pro uskutečnění investičního zá-

měru stanovené zákonem č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zá-

kon), ve znění pozdějších předpisů.  

 

Finanční podmínky:  

- žadatel prokáže schopnost financovat investiční akci ve výši povinné spoluúčasti na rozpočtu 

akce stanovené v podmínkách výzvy (do spolufinancování účastníka programu mohou být zahr-
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nuty výdaje před vydáním Registrace akce podle vyhlášky č. 560/2006 Sb., např. náklady přípra-

vy a zabezpečení akce),  

- žadatel není v prodlení s plněním svých povinností vůči veřejným rozpočtům,  

- hradit z dotace lze pouze výdaje aktuálního rozpočtového roku, to se týká i výdajů let následují-

cích v případě víceletého projektu.  

 

III. Financování projektů  
 

Dotace budou poskytnuty na základě rozhodnutí o poskytnutí dotace podle § 14 zákona č. 

218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová 

pravidla), ve znění pozdějších předpisů, a vyhlášky č. 560/2006 Sb., o účasti státního rozpočtu na 

financování programů reprodukce majetku, ve znění pozdějších předpisů. Na dotaci není právní 

nárok.  

Finanční prostředky obcím a jim zřizovaným příspěvkovým organizacím budou převedeny v sou-

ladu s § 19 rozpočtových pravidel v souladu s § 28 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravi-

dlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, do rozpočtu příjemce poskytnuty pro-

střednictvím kraje.  

 

IV. Obsah podané žádosti, formální náležitosti  
 

Projektové záměry se podávají MŠMT v závazné formě stanovené v příloze k této výzvě. Ke kaž-

dé žádosti musí být přiložen Věcný záměr rozvoje vzdělávání na území obce nebo svazku obcí a 

dalšími povinnými doklady uvedenými v textu výzvy.  

Do dotačního řízení budou zařazeny žádosti podané ve stanoveném termínu na adresu:  

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy  

oddělení investic 

 

 

 

 

 


