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3.03 Vybudování dvou multimediálních učeben a učebny přírodopisu na Základní škole 

Varnsdorf, Východní 1602, okres Děčín, příspěvková organizace 
 
 
Předkládá: ThMgr. Roland Solloch 
        Starosta města 
 
 
 
Zdůvodnění:  
 
Projektovým záměrem ZŠ Východní je vybudování dvou multimediálních učeben, učebny 
přírodopisu a nově vybaveného kabinetu přírodopisu za podpory dotace, jejímž 
poskytovatelem je Ministerstvo pro místní rozvoj České republiky v rámci Integrovaného 
regionálního operačního programu z 92. výzvy IROP – Infrastruktura základních škol pro 
uhelné regiony. Podmínkou projektu je předfinancování nákladů v plné výši do obdržení 
dotace, poskytnutí příspěvkové organizaci spolufinancování ve výši min. 10% dle reálné výše 
požadované dotace a udržení výstupů projektu min. po dobu udržitelnosti, tj. min. po dobu 5 
let od finančního ukončení projektu. V rámci projektu bude zajištěno bezbariérové sociální 
zázemí, bezbariérový přístup do učeben a konektivita v rámci celé školy.  Žádost byla podána 
20.12.2019 s tím, že realizace hlavních aktivit se plánuje v období od června do prosince 2021 
a ukončení projektu je stanoveno na 31.12.2021 (s možností realizace až do roku 2023).  
 
Předpokládané celkové náklady projektu na vybavení, rekonstrukci a stavební úpravy jsou 
10.483.643 Kč včetně DPH viz příloha - rozpočet 
Spolufinancování ve výši min. 10% 
Projekt připravuje firma Z+M Partner, spol. s.r.o. 
  
Návrh usnesení: 
 
Zastupitelstvo města rozhodlo souhlasit s podáním žádosti Základní školy Varnsdorf, 
Východní 1602, okres Děčín, příspěvková organizace, IČ: 70698155 do 92. výzvy IROP – 
Infrastruktura základních škol pro uhelné regiony. 
 
a dále 
 
Zastupitelstvo města rozhodlo zajistit předfinancování nákladů v plné výši do obdržení 
dotace na projekt Základní školy Varnsdorf, Východní 1602, okres Děčín, příspěvková 
organizace, IČ: 70698155 s názvem Vybudování dvou multimediálních učeben a učebny 
přírodopisu na ZŠ Varnsdorf, Východní ve výši 10.483.643 Kč včetně DPH.  
 
a dále 
 
Zastupitelstvo města rozhodlo souhlasit s poskytnutím spolufinancování min. 10% dle 
reálné výše projektu Základní škole Varnsdorf, Východní 1602, okres Děčín, příspěvková 
organizace, IČ: 70698155. 


