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3.03 Žádost o zajištění financování zahrady MŠ Varnsdorf, Nezvalova 2024, 
příspěvková organizace  
         
 
 
Předkládá: ThMgr. Roland Solloch 

        místostarosta 
 
 
Odůvodnění:  
Vysvětlení ředitelky Mgr. Strolené MŠ Varnsdorf, Nezvalova 2024, příspěvková organizace:  
  
V souvislosti s podáním žádosti o  Dotaci na projekt MŠ Nezvalova " Společně si hrát a 
navzájem se učit" z Programu spolupráce mezi ČR a svobodným státem Sasko 2014-
2020,  bylo ZM města schváleno dne 23.02.2017 usnesením č. 28/2017 předfinancování 
projektu ve výši 1.365.400 Kč.  Tato částka neobsahuje veškeré výdaje projektu, ale pouze 
část obsahující možnou dotaci.  
Rozdíl vznikl nezapočítáním vlastního podílu na revitalizaci zahrady MŠ, která bude 
realizována v měsíci červenec/srpen 2017. 
Došlo k tomu nedopatřením ze strany ředitelky MŠ a zpracovatele žádosti o dotaci 
nezahrnutím nezpůsobilé části projektu do celkových nákladů projektu. Celkové náklady na 
revitalizaci zahrady byly známy až po úplném zpracování projektové dokumentace, po podání 
žádosti. (viz. Příloha) 
  
Pro uzavření Smlouvy o dílo s vybraným dodavatelem na část projektu Revitalizace zahrady 
MŠ Nezvalova je nutné dle podmínek dotačního titulu předfinancovat samostatně celou tuto 
část. Dle výběrového řízení činí náklady na revitalizaci zahrady ...........Kč ( bude doplněno 
dle VŘ) včetně DPH (rozpočet úprav zahrady dle PD činí 1.305.268,-Vč. DPH). Obdržená 
dotace z této části projektu bude činit 20 000,-eur (cca540.000,-Kč). Jelikož usnesením 
zastupitelstva č.28/2017 ze dne 23.2.2017 bylo již na účet MŠ Nezvalova poukázána částka 
na předfinancování ve výši 540.000,-Kč, návrh předloženého usnesení obsahuje pouze 
neuznatelné náklady na revitalizaci zahrady MŠ. 
 
 

 
Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo města rozhodlo zajistit spolufinancování části projektu MŠ Varnsdorf, 
Nezvalova 2024, příspěvková organizace ,,Společně si hrát a navzájem se učit“ z Programu 
spolupráce mezi ČR a svobodným státem Sasko 2014 – 2020, spočívající v realizaci 
Revitalizace zahrady MŠ Varnsdorf, Nezvalova 2024, p.o., ve výši (částka bude známa, až po 
Komisi pro otevírání obálek dne 28.03.2017) Kč vč. DPH v roce 2017. 
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