
Zpráva pro 5. zasedání Zastupitelstva města Varnsdorf, 
které se koná dne 25. dubna 2019 

___________________________________________________________________________ 
 
3.01 Investiční projekt Multifunk ční učebna a bezbariérovost ZŠ a MŠ Bratislavská          
 
 
Předkládá: ThMgr. Roland Solloch 

        místostarosta 
 
 
Odůvodnění:  
Projektovým záměrem ZŠ a MŠ Bratislavská je vybudování jazykovopočítačové učebny 
(multifunkční učebny) z 5. výzvy „MAS Český sever z. s. – IROP – Zlepšování kvality a 
dostupnosti vzdělání – Zvyšování kvality vzdělávání v MAS Český sever“, kdy podmínkou 
realizace projektu je jeho předfinancování. Podání projektové žádosti je do 30. 04. 2019 a 
realizace projektu musí být ukončena do 31. 12. 2020. Zřizovatel dostává své finanční 
prostředky zpět nejdéle do 5 měsíců od ukončení realizace projektu ve výši 95% všech 
uznatelných nákladů, zbylých 5% tvoří spoluúčast na financování projektu.  
 
Vzhledem k tomu, že náš projektový záměr vychází z požadavků Místního akčního plánu 
v časovém horizontu do roku 2020 – rekonstrukce jazykovopočítačové učebny (multifunkční 
učebny), do roku 2019 - Obnova PC techniky (zasíťování budovy) viz Strategický rámec 
MAP pro území SO ORP Varnsdorf a SO ORP Rumburk, žádá ZŠ a MŠ Bratislavská tímto 
zastupitelstvo města o vyhovění své žádosti.  
 
Předpokládané celkové náklady projektu: 
Náklady na vybavení, rekonstrukci a stavební úpravy: 2.500.000 Kč vč. DPH 
Připravenost projektu: záměr 
Projekt připravuje firma Z+M Partner, spol. s r. o. 
  
 
 
Návrhy usnesení: 
Zastupitelstvo města rozhodlo souhlasit s podáním žádosti Základní školy a Mateřské školy 
Varnsdorf, Bratislavská 994, okres Děčín, p. o., 407 47, IČ 70698198 do 5. výzvy MAS 
Český sever z. s.  – IROP – Zlepšování kvality a dostupnosti vzdělávání – Zvyšování kvality 
vzdělávání v MAS Český sever na projekt s názvem Multifunkční učebna a bezbariérovost.            
 
a dále  
 
Zastupitelstvo města rozhodlo zajistit předfinancování projektu Základní školy a Mateřské 
školy Varnsdorf, Bratislavská 994, okres Děčín, p. o., 407 47, IČ 70698198 s názvem 
Multifunkční učebna a bezbariérovost z 5. výzvy Mas Český sever z. s.  – IROP – Zlepšování 
kvality a dostupnosti vzdělávání – Zvyšování kvality vzdělávání v MAS Český sever ve výši 
2.500.000 Kč vč. DPH v letech 2019-2020. 
 


