
 
 
 
 
Dotaz:       8. srpna 2013 
 
 
Dotaz ke schválení dotace městu Roztoky na dostavbu Základní školy v Roztokách. Starosta 
města Roztoky Jan Jakob (TOP 09) nechal v místním časopise ODRAZ počátkem července 
2013 zveřejnit článek (viz příloha žádosti), v němž uvádí, že on osobně v průběhu měsíce 
června 2013 získal pro město Roztoky na Ministerstvu financí ČR dotaci na dostavbu 
Základní školy v Roztokách, a to ve výši přesahující 49 mil. Kč. 
 
V témže článku zároveň vyjadřuje obavu, aby naše město díky politickým turbulencím  
o schváleno  u dotaci nepřišlo. Není mi jasné, jak by město Roztoky mohlo o již schválenou 
dotaci přijít. Domnívám se, že byla-li skutečně taková dotace městu Roztoky schválena, není 
přeci možné, aby mu po změně ministra byla zase odebrána. 
 
Vzhledem k tomu, že jsme na zastupitelstvu města Roztoky, ani z výstupů zjednání rady 
města  a finančního výboru zastupitelstva nebyli dosud seznámeni s tím, že starosta sám 
iniciativně a kdy  o takovou dotaci MF ČR požádal a nemáme ani informaci z Odboru financí 
MÚ o tom, že taková dotace byla městu Roztoky dokonce již schválena, vás žádám  
o poskytnutí těchto informací: 
 
1) Kdy a pod jakým číslem jednacím Ministerstvo financí ČR obdrželo žádost města Roztoky 
o schválení dotace na dostavbu Základní školy v Roztokách. 
 
2) V jaké konkrétní výši bylo o dotaci požádáno a v jaké konkrétní výši a kdy byla 
Ministerstvem financí tato dotace schválena. 
 
3) Kdy (měsíc,rok) tuto dotaci město Roztoky obdrží. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
MINISTERSTVO FINANCÍ  
Letenská 15, poštovní přihrádka 77  
118 10 Praha 1  
Telefon: 257 043 399 Fax: 257 049 273 
 
 
       MF-78832/2013/10/1296IK 
 
 
 
Vážená paní, 

 

 k Vaší žádosti o poskytnutí informací ze dne 6. 8. 2013 k dotaci městu Roztoky  

na dostavbu základní školy Vám sdělujeme: 

  

 Žádost města o dotaci byla Ministerstvu financí doručena dne 25.6.2013  

a je evidována pod č.j. MF – 69 112/2013. Město požádalo o dotaci v celkové výši  

49 538 000 Kč. Akce byla zaregistrována v programu Podpora rozvoje a obnovy materiálně 

technické základny regionálního školství pod číslem 298D212000062. Na základě 

předložených dokladů a splnění stanovených podmínek byla dotace městu schválena, resp. 

dne 17. 7. 2013 bylo Ministerstvem financí vydáno rozhodnutí o poskytnutí dotace ve výši 

49 538 000 Kč se závaznými podmínkami pro její použití. Současně bylo uvolněno k čerpání 

schválených 30 000 000 Kč pro rok 2013. 

  

      V příloze Vám zasíláme vyžádané kopie žádosti města ze dne 25.6.2013 a rozhodnutí 

Ministerstva financí s průvodním dopisem ze dne 17. 7. 2013. 

 



Město Roztoky
Odbor kancelář vedení města
nám. 5. května 2, 252 63 Roztoky
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MINISTERSTVO FINANCí ČR
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Vážený pan
Jan Zinkl
ředitel odboru
Financování územních rozpočtů a programové financování
Ministerstvo financí ČR
Letenská 15
118 10 Praha 1

Č.1.: 202312013
VYŘIZUJE: Jan Jakob
Tel: 220400214
Fax: 220400238

E-MAIL: jakob@roztoky.cz
DATUM: 25.6.2013

Věc: Žádost o dotaci na dostavbu obiektu základní školy v Roztokách u Prahy

Vážený pane řediteli,

zasílám Vám žádost o dotaci na dostavbu objektu základní školy v Roztokách u Prahy.
Přikládám investiční záměr, ve kterém je celá akce blíže specifikovaná, a další nezbytné
přílohy. Předem velmi děkuji za kladné vyřízení.

S pozdravem

IČO: 00241610
DIČ: CZ00241610
Bankovní spojení: Česká spořitelna a.s., pobočka Kladno
Číslo účtu: 27 - 0388041369/0800

Úřední dnv:

Ústředna:

pondělí 8 - 18 hod.
středa 8 - 18 hod.
220400211
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Formulář investičního záměru pro programy kapitoly VPS

INVESTIČNÍ ZÁMĚR
I. Obecné údaie

Název akce (projektu): Dostavba objektu základní školy v Roztokách u Prahy

Program (podprogram):

Evidenční číslo akce (projektu) EDS:

Přesný název a adresa sídla účastníka programu: Město Roztoky, Náměstí 5. května 2,
252 63 Roztoky

IČ: 00241 610

Charakter akce (projektu): investiční

Místo realizace akce (projektu): a) adresa: Školní náměstí 470,25263 Roztoky

b) dotčené pozemky: pa. č.: 1301/1, k.ú. 742503 Roztoky
u Prahy

Majetkoprávní vztah: vlastník

Plátce DPH:

IČ: 002 41 610

a) ANO - datum registrace: 1. 1.2013

Kontaktní osoba: Jan Jakob

Telefon pevná linka: 220400212

Mobilní telefon: 604 592 171

_Fa_x_: 220400233

E-mail: jakob@roztoky.cz

Schválil: Jan Jakob

Funkce: starosta

Telefon pevná linka: 220400212

Mobilní telefon: 604 592 171
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Fonnulář investičního záměru pro programy kapitoly VPS

_Fa_x_: 220 400 233
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II. Nákladv akce a zdroie financování !~ YJ .;
(v tis. Kč) (ll) >

C lk ' 'kl d k 77 164
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z toho: ~,'
Nákladv vřívravv a zabezvečení vVstavbv: 3 584 (veškerá projektová dokumentace, platby
z roku 2012 včetně DPH, protože jsme ještě nebyli plátci DPH)
Nákladv stavební nebo technoloe:ické části stavby: 68 933 (samotná realizace stavby)
Nákladv stroiů a zařízení: 4 004 (vybavení učeben a tělocvičny, které není součástí stavby,
není započítáno venkovní hřiště, které se bude stavět po dostavbě a které půjde na vrub města)
Jiné nestavební náklady: 643 (technický a autorský dozor)
Státní dotace žádaná z vroe:ramu: 49 538 3D ·f (9/ 5.JJ
Vlastní zdroie účastníka vroe:ramu: 27 626 - doklad o zajištění vlastních zdrojů viz příloha
č.6 I'•••/~/-""'--'"

Jiné zdroie:

III. Předookládaný časovÝorůběh ořÍoravy a realizace (měsíc/rok)

Termín vořízení vroiektové dokumentace: 18.3.2013
Termín vovolení stavby stavebním úřadem: 20. 8.2012
Termín uzavření smlouvy na realizaci akce (vroiektu): 18.6.2013
Termín ukončení realizace akce (vroiektu): 21. 2. 2014

IV. Zdůvodnění akce (oroiektu l
Zdůvodnění votřebnosti zařízení (školské. svortovní. kulturní. obecní. avod.): Obec
Roztoky u Prahy je příklad typického pražského satelitu s intenzivním rozvojem bytové
výstavby s přednostním přistěhovalectvím mladých rodin. Zároveň v oblasti kapacit
školských zařízení slouží i jako spádová obec pro své nejbližší (obce Úholičky a Únětice -
nemají základní školu) okolí se shodným průběhem a shodnou strukturou nárůstu
obyvatelstva. Současná kapacita základní školy, která je dána výstavbou školských zařízení ze
30. let minulého století je již zcela nedostačující a již těžko vyhovující potřebám moderního
výukového procesu. V současné době navštěvuje školu 583 žáků, hygienické maximum
obsazení školy je 640 žáků. Počet žáků lze predikovat následovně:

Období Počet narozených dětí

1. 6.2005 - 31.5.2006 109

1.6.2006 - 31.5.2007 124

1.6.2007 - 31.5.2008 133

1.6.2008 - 31.5.2009 152
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Fonnulář investičního záměru pro programy kapitoly VPS

1

1.6.2009 - 31.5.2010

1

_1_2_3 _

1.6.2010 - 31.5.2011 128
~-----------------Počet narozených dětí vychází z dat matriky. Ne všechny děti rodiče přihlásí do roztocké

školy, proto můžeme počet dětí v daném roce násobit koeficientem 0,86 (v minulém roce bylo
přijato 93, ač se vodpovídajícím období v Roztokách narodilo 109 dětí). Predikce ale
abstrahuje od vnějších vlivů (počet přijatých mimiroztockých dětí a děti, které se přistěhují
v závislosti na možných dalších výstavbách ve městě). V následující tabulce je počet prvňáků
odhadem.

Školní rok Počet prvňáků Žáci, kteří odejdou Celkový počet žáků

2013 - 2014 107 42 648

2014 - 2015 114 39 723

2015 - 2016 131 53 801

2016 - 2017 106 76 831

2017 - 2018 110 68 873

Z uvedené tabulky je evidentní, že současná kapacita školy rozhodně nebude v příštích letech
dostatečná.

Stavebně-technické zdůvodnění potřebnosti stavby: Stavba školy pochází z roku 1932 a
tomu také odpovídají stavebně dispoziční a rozvojové možnosti stavby. Ačkoliv je stavba
jako taková v dobrém technickém stavu, jsou možnosti navýšení její kapacity cestou
interiérových úprav již vyčerpány a možnost zvýšení počtu nadzemních podlaží stávající
budovy je z architektonického i statického hlediska nerealizovatelné. Škola s problémy zvládá
nároky na kapacitu sociálnih_o_zjzemi, kapaci!YJ.~te!!_a kabin~j.Í1->- Vyhovět ve větším rozsahu
požadavku na bezbariérovost je prakticky nemožné. Budova školy je situována v oploceném
areálu, jehož 'Vy.měra--SKyfáÍnožnost přístavby dalších budov k budově stávající. ..léto,
m:aktickyjediné .•...m2-Ž!!Q.§..ti.~~4.Q3Y~lšení kap~2!!Y_~k91y.yY.!!~ív~. j..1lfedlQžený.-p:r.Qj,~kt.

.Předmětem projektu je přístavba dvou nových budov, navzájem komunikujících. V hlavní
budově přístavby je projektováno umístění nových kmenových učeben a zázemí pro žáky a
pedagogy. Budova druhá obsahuje novou tělocvičnu a víceúčelový gymnastický/společenský
sál.

Současný stav ZŠ Roztoky
Škola je umístněná v dvou základních budovách - Na Školním náměstí č.p. 470 a
Zaorálkové ul. č.p. 1300 (část Žalov).
Základní škola má k dispozici 26 kmenových učeben,
Technické vybavení je různé - zařízení DVD přehrávačem s televizí je standardem, který
má většina učeben, 4 kmenové učebny jsou vybaveny i projekční technikou - PC s
připojením na internet, data projektor s projekčním plátnem.
Speciální učebny - 2 učebny ICT v budově v Žalově ulici pro 15 žáků, v budově na
Školním náměstí pro 17 žáků.
Další učebny jsou pro výuku chemie, fyziky, přírodopisu, které jsou vybavené speciálním
nábytkem a přístroji potřebnými pro jednotlivé předměty,
Učebna pro pracovní činnosti je vybavena pracovními stoly s nástroji na práci se dřevem i
kovem.
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Fonnulář investičního záměru pro programy kapitoly VPS

Cvičná kuchyňka je zařízená pro 4 skupiny žáků, sporáky se sklokeramickou deskou a
kuchyňské vybavení je nové.
Na školním pozemku je zahradní domek, který slouží na uskladnění nářadí pro práci na
zahradě.
Škola má celkem 9 interaktivních tabulí - v učebně ICT, dějepisu, jazykové učebně,
výtvarné výchovy, v jednom oddělení školní družiny a ve 4 kmenových učebnách.
Prostory pro výuku tělesné výchovy - tělocvična v budově v Žalově ulici je standardní
velikosti s parketovým povrchem, s vybavením pro všechny druhy míčových her, náčiní
pro gymnastiku i některé atletické disciplíny . ...."
v r -~ Mj/
Skola si pronajímá tělocvičnu v SokoloV!!~ ,/'V' ~ ..,,~ f' ~

V budově školní družiny se nachází malá tělocvična, která je využívaná pro mimoškolní
činnost - pohybové hry, aerobik.
Budova školy na Školním náměstí nemá samostatnou místnost pro šatní skříňky, tyto jsou
umístěny na chodbách v každém patře, zároveň jsou na chodbách i věšáky, v případě, že
žák nemá vlastní šatní skříňku.
V budově v Žalově se šatna nachází v suterénu budovy, opět vybavena věšáky a šatními
skříňkami.
Ve všech školních budovách se nachází v každém patře toalety pro dívky a hochy zvlášť,
stávající počet kabinek, pisoárů a umyvadel odpovídá hygienickým nonnám
Toalety pro učitele a nepedagogické pracovníky jsou samostatnou místností, nebo je pro
ně určena 1 kabinka.
Školní pozemek je dostatečně velký k relaxačním aktivitám v průběhu vyučování a
přestávek,
Škola provozuje dvě školní jídelny - v ulici Zaorálkova a v ulici 17. listopadu, na
pozemku u budovy na Školním náměstí. Obě kuchyně a jídelny prošly v posledních dvou
letech rozsáhlou rekonstrukcí, plně splňují podmínky moderní školní jídelny.
V obou školních budovách je určena jedna místnost pro jednání s rodiči, v této místnosti
pracuje speciální pedagožka a výchovní poradcové školy.
Škola nedisponuje dostatečným počtem kabinetů, tyto jsou jen u učeben chemie, fyziky, u
tělocvičny.
Sborovny jsou vybaveny PC s internetem, tiskárnou a kopírovacím strojem,
Ředitelna se nachází v budově na Školním náměstí, hospodár"ka školy s účetní mají
společnou místnost u ředitelny.
Technické vybavení je na velmi dobré úrovni. Místnosti jsou vybaveny nábytkem s
dostatečným počtem skřínek, nástěnek a malou kuchyňkou.
Budova školy na Školním náměstí je vybavena elektronickým zabezpečovacím systémem,
vstup do budovy je umožněn pro všechny zaměstnance a žáky pomocí čipů.
Sklad učebnic je samostatnou místností, vlastní místnost má školník na uskladnění nářadí.
Prostředí učeben a ostatních prostor školy je z hlediska velikosti učeben, světla, tepla,
čistoty, dostatečného větrání a bezhlučnosti zabezpečeno podle norem a vyhlášek, ve 12
učebnách jsou plastová okna.

Kapacita stavby nebo zařízení před zahájením akce (projektu) a současný rozsah jejího
vYužití: Současná maximální, hygienicky akceptovatelná kapacita je 640 žáků. V současné
.době navštěvuje školu 583 žáků, působí zde 53 pedagogů. Při stálém trendu meziročního
nárůstu počtu žáků cca o 50 bude maximální přípustná kapacita školy překročena již ve
školním roce 2014/2015. Současný stav 26 kmenových učeben též nepředstavuje významnou
dlouhodobou kapacitní rezervu.
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Kapacita po dokončení akce (pro1ektu): Výše naznačená přístavba umožní rozšířit kapacitu
základní školy následujícím způsobem:

Navýšení počtu kmenových učeben o 9
Další učebny: 1 počítačová učebna, ateliér pro výtvarnou výchovu
Navýšení počtu žáků o 255
Výsledný počet pedagogů 60

V. Věcný obsah investičního záměru

Věcný obsah a rozsah: Přístavba ZŠ sestává ze dvou navzájem propojených budov, které
tvoří samostatné provozní celky. Hlavní budova přístavby budova se 4 NP, obsahující
vestibul, 2 patrové sborovny, zasedací místnost s kapacitou 50 osob, 9 kmenových učeben, 1
počítačovou učebnu, ateliér výtvarné výchovy a příslušné zázemí šaten a sociální zázemí.
Budova je koncipována jako plně bezbariérová, s kompletním sociálním zázemím pro
invalidy.
Budova tělocvičny sestává ze dvou NP obsahujících vstupní halu, víceúčelový
gymnastický/společenský sál, standardní tělocvičnu, nářaďovnu, sklad materiálu a divadelní
techniky, šatny a příslušné sociální zázemí. Objekt tělocvičny má vnitřní rozměry 24 300 x
15400 se světlou výškou 7 000. Velikostí odpovídá požadavkům vyplývajícím z osnov výuky
TV, je vhodná i pro konání žákovských soutěží ve volejbalu a basketbalu.
Gymnastický/společenský sál s rozměry 9 900 x 18 900 a s mobilním divadelním jevištěm
s rozměry 1 000 x 5000 x 8000 bude sloužit jak sportovním aktivitám, tak i jako
multifunkční kulturní centrum pro hudební a divadelní vystoupení. Budou se zde konat i
významná shromáždění apod. Sál bude vybaven odpovídajícím scénickým osvětlením, bude
provedena i stavební příprava pro umístění potřebného ozvučení sálu. Architektonicky bude
sál působit jako moderní divadelní scéna se zohledněním na odpovídající nároky na akustické
vlastnosti prostoru.
Pro doplnění představy o stavebním uspořádání nových objektů přikládáme vybrané výkresy
a vizualizace stavební části projektové dokumentace (příI. č. 8).
Plánování rozšíření kapacity ZŠ Roztoky probíhá již delší dobu (cca od r. 2005). Byla
vytvořena řada studií a analýz. Závěry jednoznačně hovoří pro řešení cestou přístavby nových
objektů tak, jak je v současné době realizováno. Dispoziční uspořádání budovy již nenabízí
možnosti podstatného rozšíření kapacity školy stavebními úpravami interiéru. Možnost půdní
nástavby či vestavby není ze statického hlediska vhodná a vztaženo na jednoho žáka, jsou
náklady značně vysoké. Plánovaná dostavba navíc logicky zaujímá prostor dlouhodobě
plánovaného (a nikdy nerealizovaného) jižního křídla budovy. Současně realizovaný koncept
navíc jako jediný řeší prostory pro výuku TV a jiné sportovní a kulturní aktivity. Pro tyto
účely si dosud škola příslušné prostory pronajímala.

Funkční vymezenÍ: Hlavní budova přístavby slouží k zajištění výuky v nově zbudovaných
učebnách, k zajištění související činnosti pedagogického sboru, pro který poskytují příslušné
zázemí. Společenský/jednací sál představuje zázemí pro konání společenských nebo
hromadných pracovních akcí.
Objekt tělocvičny funkčně zabezpečuje jednak výuku tělesné výchovy v plném rozsahu osnov
pro základní školy (míčové hry, sportovní i umělecká gymnastika, základní tělesná výchova)
a dále je dimenzován i pro konání turnajů v basketbalu a volejbalu na úrovni žákovských
soutěží. Prostory víceúčelového gymnastického/společenského sálu umožňují vedle vlastní
tělovýchovné činnosti i konání společenských a kulturních akcí.
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VI. Propočet nákladů a zabezpečení financování budoucího
provozu
( tis. Kč/rok)

Roční náklady celkem: 32076
z toho:
Enereie: 2 839
Voda: 185
Mzdv: 24757
Reprodukce pořízeného majetku (údržba a opravy): 4295
Jiné provozní náklady:

Zdroje financování: rozpočet obce
Způsob zabezpečení zdrojů financování: schválený rozpočet obce

VII. Přílohy včetně případných podpůrných stanovisek a dokumentů

1) Formuláře S 05 110, S05 120, S 05 143, S 05 150 nebo S 05 160
2) Úplný, ověřený výpis z katastru nemovitostí k dotčené nemovitosti
3) Snímek katastrální mapy
4) Čestné prohlášení zadavatele o provedení výběrového řízení na zhotovitele stavby

v souladu se zákonem č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách v platném znění
5) Kopie smlouvy o dílo na zhotovení stavby včetně všech příloh
6) Výpisy z účtů účastníka programu, prokazující zabezpečení vlastních zdrojů

spolufinancování
7) Pravomocné stavební povolení
8) Výběr ze základních výkresů a vizualizací stavební části projektové dokumentace

Datum: 24. 6. 2013

Jméno. funkce a podpis statutárního zástupce účastníka proeramu :

Jan Jakob, starosta města Roztoky

Razítko:

Strana 6 (celkem 6)



l Formulář S 05 110 určený pouze pro programy kapitoly VPS

ISPROFIN Identifikační údaje a systém řízení akce 1 S 05 11O

Název akce:
Dostavba objektu základní školy v Roztokách u Prahy

Evidenční číslo akce:

I
Kód programu (podprogramu) t 1Pořadové číslo akce

Kódy ISPROFIN (výběrem z nabídky):

*110001 Žádost o vydání Rozhodnutí o financování akce (projektu) předána správci programu

*110002 Dotace a návratná finanční výpomoc ze státního rozpočtu

* 110003 Akce není v režimu individuálně posuzovaných výdaj(! státního rozpočtu

* 110004 Pořízení, obnova a provozování budov, staveb a zařízení dopravní infrastruktury

* 110005 Veřejný sektor - obce

*110006 Jiná než výše uvedená právní forma konečného příjemce účasti státního rozpočtu.

Kód priority akce - projektu (výběrem z nabídky): 300 I

Ostatní

Účastník programu (žadatel o poskytnutí dotace):

110021 Název organizace: Město Roztoky IČ 00241 610

11O 022 Fyzická osoba: Rodné číslo

110 023 Adresa sídla - název ulice: Nám. 5. Května č.p. 2

11O 024 Adresa sídla - název obce: Roztoky PSČ 252 63

___ ~O_dv_ě_tv_o_v_étřídění rozpočtové skla~db~y~: _
* 110054 I Paragraf: I 0000 I. IOstatní v seznamu neuvedené ~::j

Alokace akce v území:
110051 Název ulice: Školní náměstí

110 052 Název obce: Rozto

*110053 Název okresu: Alokace neurčena

Účastník programu:

č.p.

PSČ

~ Kód území

* Takto označené položky se zadávají z přednastavených nabídek

Vypracoval:

RNDr. Ján Polák
Schválil: (statutární zástupce - funkce)
Jan Jakob - starosta

telefon:

220 400 225------.---.---- ------.- .. -..-
telefon:
220400212

e-mail:

polak@roztoky.cz

e-mail:
jakob@roztokv.cz

Podpis:

mailto:polak@roztoky.cz
mailto:jakob@roztokv.cz
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Formulář ISPROFIN S 05160 určený pouze pro programy kapitoly VPS

ISPROFIN I Investiční bilance potřeb a zdrojů financování akce (projektu) T 505160

Na kce \Dostavba objektu základní školy v Roztokách u Prahy Evidenčnl člslo:zeva

Flnančnl plán
aktuálnlho roku

stupni data pfedklAdaná úalstnlkem programu (v nv1.Kč) Skutečnost Skutečnost Rozpočet I Skutečné Plánované plněni Zbývá Hodnota

do31.12. v roce i plněni po 1.1. ukazatele

2011 2012 2013 2014 2015 2016 celkem

Č.,. Název ukazatele r, r, r" i r" r2 r, ry

60001 Náklady dokumentace k registraci akce , 0,000

60 002 Náklady dokumentace akce 2,395 1,1891 3,584

60 003 Náklady Ilzenl prlpravya realizace akce : 0,000

61007 Naklady na výkupy pozemků určených k zástavbě 0,000

62 008 Náklady na výkupy budova staveb podminujlclch výstavbu 0,000

62 009 Jiné náklady pllpravy a zabezpečeni akce 0,401 j 0,241 0,642

60 OOs Náklady pNpravy a zabezpečeni akce 0,000 2,395 1,590! 0,000 0,241 0,000 0,000 4,226

60041 Náklady poflzenl stavebnlch objektů 49,396 i 19,538 68,934

60 042 Náklady obnovy stavebnlch objektů 0,000

60 043 Naklady porlzenl provoznlch souboru ICT 0,000

60 044 Náklady obnovy provoznlch souboru ICT i 0,000

60 045 Náklady pollzenl provoznlch souboru jiných ne% ICT i 0,000

60 046 Náklady obnovy provoznlch souborů jiných ne% ICT 0,000

60 048 Náklady úplatného plevodu budova staveb 0,000

60 045 Náklady budova staveb 0,000 0,000 49,396 i 0,000 19,538 0,000 0,000 68,934

60051 Náklady poflzenl dopravnlch prostledků 0,000

60 052 Náklady obnovy dopravnlch prosti'edků 0,000

60 053 Náklady porlzenl strojů, prlslrojů a zarlzenllCT i 1,700 1,700

60 054 Náklady obnovy strojů, pllstrojů a zarlzenllCT 0,000

60 055 Náklady porlzenl strojů, prlstrojů a zarlzenl jiných ne% ICT i 2,304 2,304

60 056 Náklady obnovy strojů, pr/strojů a zarlzenl jiných ne% ICT i 0,000

60 057 Náklady porlzenl uměleckých děl a predmětů i 0,000

60058 Náklady obnovy uměleckých děl a predmětů : 0,000

60 059 Jiné náklady na stroje, zarlzenl a inventár i 0,000

60 055 Náklady na stroje, zaNzenl a Inventál 0,000 0,000 0,0001 0,000 4,004 0,000 0,000 4,004

60081 Rezerva na změny věcné I 0,000

60 082 Rezerva na změny cenové 0,000

60 089 Jiný ne%vý!\e uvedený druh rezervy 0,000

60 085 Rezerva v n:ikladech 0,000 0,000 0,0001 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

60 095 Náklady pNpravy a realizace akce celkem 0,000 2,395 50,986 j 0,000 23,783 0,000 0,000 77,164

6015 SOUHRN FINANČNlcH POTŘEB AKCE 0,0001 2,395 50,986 1 0,000 23,783 0,000 0,000 77,164

60231 VDS - rozpočet kapitoly správce programu 30,000 i 19,538 49,538

60 234 VDS - pou%ill zdrojů strukturálnlch fondů EU 0,000

60 235 VDS - pou%ill zdrojů Fondu soudrmosti EU 0,000

60 236 VDS - pou%ill zdrojů jiných fondů EU
, 0,000,

60 237 VDS - pou%ill zdrojů EHPlNorsko i 0,000

60 239 VDS - pou%ill jiných ne%vý!\e uvedených zdrojů I 0,000

60 23s Výdaje OSS a dotace ze státnlho rozpočtu (VDS) . 0,000 0,000 30,000 j 0,000 19,538 0,000 0,000 49,538

60301 Pou%ill prosti'edků Fondu reprodukce majetku I 0,000

60 309 Jiné ne%výše uvedené vlastni zdroje ůČ3stnlka programu 2,395 20,986 i 4,245 27,626

60 305 Vlastni zdroje ůČ3stnika programu (VZ) 0,000 2,395 20,98iT 0,000 4,245 0,000 0,000 27,626

60321 Dotace z rozpočtu obce 1 0,000

60 323 Dotace z rOzpOČtukraje 1 0,000

60 325 Dotace z územntch rozpočtů 0,000 0,000 0,0001 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

60331 Dotace ze Státnlho fondu %ivotnlho prostredl , 0,000

60 332 Dotace ze Státnlho fondu dopravnllnfrastruktury i 0,000

60 333 Dotace ze Státnlho fondu rozvoje bydleni I 0,000

60 339 Dotace z jiných státnlch fondů 0,000

60 335 Dotace poskytnuté ze státnlch fondů 0,000 0,000 0,0001 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

60341 Pl'lspěvky prljaté na sdMenou akci i 0,000

60 342 Dodavatelské ůvěry , 0,000

60 349 Jiné cizl zdroje tuzemské výše neuvedené 0,000

60 34s Jiné zdroje tuzemské 0,000 0,000 0,0001 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

60351 Dotace z fondu PHARE 1 0,000

60 352 Dotace z fondu SAPARD i 0,000

60 353 Dotace z fondu ISPA i 0,000,
60 354 Dotace z fondu soudr%nosti EU i 0,000

60355 Dotace ze strukturálnlch fondů EU 0,000

60 359 Dotace z jiných fondů EU
, 0,000,

60 355 Dotace poskytnuté z fondů EU 0,000 0,000 0,0001 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

6035 SOUHRN FINANCNICH ZDROJO AKCE 0,000 2,395 50,9661 0,000 23,763 0,000 0,000 77,164

IBllance v pof:idku 0.0001 0,0001 0,0001 0,0001 0,0001 0,0001 0,0001 0,0001



MINISTERSTVO FINANCÍ
ČESKÉ REPUBLIKY

PID: MFCR3X1IlY.IAE
Č.j.: MF-69112/2013/12-1202

KOPIE PRO SPIS

V Praze dne 1::;-·:;. 2013
Letenská 15, 118 10
Praha 1
tel. 25704 1111,fax. 257043212

Věc: "Město Roztokv - Dostavba objektu základní školv v Roztokách u Prahy"
evid.č. 298D212000062

Referent :

Přílohy:

fug. J. Doleželová, tel. 25704 2252

lx rozhodnutí o poskytnutí dotace včetně přílohy

3x originál pokynu k nastavení rozpočtového limitu

Vážený pan
Jan Jakob
starosta
městský úřad
nám. 5. května 2
252 63 Roztoky

V příloze Vám zasíláme rozhodnutí o poskytnutí dotace z kapitoly Všeobecná
pokladní správa na výše uvedenou akci včetně přílohy.

Nedílnou součástí rozhodnutí o poskytnutí dotace jsou podmínky použití prostředků

státního rozpočtu, jejichž nedodržení je porušením rozpočtové kázně se všemi důsledky dle

zák. č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a změně některých souvisejících zákonů, ve
znění pozděj ších předpisů.

Současně zasíláme pokyny k nastavení rozpočtového limitu, jehož jeden potvrzený

originál předejte pobočce zprostředkovatele (seznam poboček najdete na adrese

http://www.edssmvs.cz. záhlaví fuformace pro správce programu v souboru 120702 Pobočky

UCB k 15.12. 2012.xls) ajeden nám vrat'te.

Ministerstvo financi
11.8 10 PRAHA ] - Letenski 15

-5-

Jan Zikl
ředitel odboru

financování územních rozpočtů a programové financování

http://www.edssmvs.cz.


Registrace akce a Rozhodnutí o poskytnutí dotace

Poskytovatel Ministerstvo financí
Identifikační číslo EDS: 298D212000062

Název akce (projektu) Město Roztoky - Dostavba objektu Základní školy v Roztokách u Prahy

Letenská 525/15

118 10 Praha 1 IIdentifikační číslo EISI _

jakob@roztoky.cz

Typ financování

Místo realizace projektu

Alokace v území (okres
LAU)

Účastník

IČ
RČ

Statutární
zástupce, nebo
osoba oprávněná

Město Roztoky u Prahy

Nám. 5. května 2
25263 Roztoky
CZ

00241610

Jan Jakob starosta

Telefon

E-mail

Fax

604592171

Ex ante

Roztoky

CZ020A
Praha - západ

Kód
Název Termíny akce (projektu) Ukončení Závaznostřádku

2018 Realizace akce (projektu) stanovená poskytovatelem
28.02.2014 max2042 Předložení dokumentace k závěrečnému_ vyhodnocení akce~rqiek!lJl 31.08.2014 max

Cíl akce (projektu)
Cíl akce (projektu) I Indikátor I Parametr

I I

I
Kód

Název indikátoru Měrná Výchozí Cílová
Datum cílové hodnotyřádku jednotka hodnota hodnota

Kód
Název parametru Měrná

Hodnota Závaznost Minimální Maximálnířádku jednotka hodnota * hodnota *1 Hlavní budova - obestavěný prostor m3 9750,000 min 0,000 0,0002 Hlavní budova - zastavěná plocha m2 800,000 min 0,000 0,0003 Hlavní budova - užitná pliocha m2 2310,000 min 0,000 0,0004 Budova tělocvičny - obestavěný prostor m3 6 750,000 min 0,000 0,0005 Budova tělocvičny - zastavěná plocha m2 690,000 min 0,000 0,0006 Budova tělocvičny - plocha standardní m2 370,000 min 0,000 0,000tělocvičny
7 Budova tělocvičny - plocha m2 180,000 min 0,000 0,000ovmn.lsoolečenského sálu

• v případě závaznosti INT je umožněno vyplni! minimální a maximálnl hodnotu (v případě jiné závaznosti nelze pole vyplni!)

17.07.2013(09:47:44)
Strana: 1/3

mailto:jakob@roztoky.cz


Financování projektu * údaje Kč X €

P.Č. Kód řádku do Aktuální rok 2014 po 2014 Celkem v Závaz MinfMax
31.12.2012 2013-- letech nost hodnota ._-

". ..
1 6011 2395000,00 1 189 000,00 0,00 0,00 3584 000,00 MIN

2 6019 0,00 401 000,00 241 000,00 0,00 642 000,00 MIN

6015 2 395 000,00 1 590 000,00 241 000,00 0,00 4 226 000,00

3 6090 0,00 49 396 000,00 19 538 000,00 0,00 68 934 000,00 MIN

4 6094 0,00 0,00 2304000,00 0,00 2304 000,00 MIN

6095 0,00 49 396 000,00 21 842 000,00 0,00 71 238000,00

5 6112 0,00 0,00 1 700 000,00 0,00 1700000,00 MIN

6115 0,00 0,00 1 700 000,00 0,00 1 700 000,00

64p5 2 395 000,00 50 986 000,00 23 783 000,00 0,00 77 164 000,00

6 6570 0,00 30 000 000,00 19 538 000,00 0,00 49538000,00 MA)(

6575 0,00 30 000 000,00 19538000,00 0,00 49 538 000,00

7 6679 2395000,00 20986 000,00 4245000,00 0,00 27626000,00 MIN

6675 2 395 000,00 20986000,00 4 245 000,00 0,00 27626000,00

6925 2 395 000,00 50 986 000,00 23 783 000,00 0,00 77 164 000,00
Sounrn za SR

0,00 30 000 000,00 19538 000,00 0,00 49 538 000,00INV

Souhrn za
0,00 30 000 000,00 19538000,00 0,00 49 538 000,00

SR

Souhrn
23783 000,00 0,00 77 164 000,00zdrojů

2 395 000,00 50 986 000,00

Klasifikace SR - ••

Druh. Odvět. IISSP IISSP Účel. Typ Aktuální rok
P.Č. Kód řádku Název tříd. tříd. Zdroj Účel znak SR 2013·-

1 6011 Náklady dokumentace projektu 1189000,00

2 6019 Jiné néklady pfipravy a zabezpečeni projektu 401 000,00

6015 Nikl_dy pfipravy a zabezpečeni projektu 1 590 000,00

3 6090 N'klady pol'izent stavebnlch objektů 49 396 000,00

4 6094 Niklady poffzenf provDznlch soubol'Íl jiných net ICT 0,00

6095 Nikl.dy budov. staveb 49 396 000,00

5 6112 Nt\kJadyparize"1 strojů, prlstrojli a zaNzenIICT 0,00

6115 Niklady na stroj •• zanzenla Inventil 0,00

64p5 SOUHRNFINANČNíCHPOTŘEBPROJEKTU 50 986 000,00

6 6570 vos - rozpočet kapItoly správce programu 6341 311300 1100000 98662 VSR 30 000 000,00

6575 Výdaje OSS • dotace ze státního rozpočtu (VDS) 30 000 000,00

7 6679 Jiné než vj'te uvedené vlastni zdroje účastnlka programu 20 986 000,00

6675 Vlastni zdroje účastnika programu (VZ) 20 986 000,00

69z5 SOUHRNFINANČNlcHZDROJŮPROJEKTU 50 986 000,00

Souhrn za SR INV 30 000 000,00
Souhrn za SR 30 000 000,00

Souhrn zdrojů 50 986 000,00

• hodnoty v jednotlivých rádcfch se uvádějí v Kč na 2 desetinná místa

•• pokud poskytovatel nestanovil jinak v podmfnkách tohoto dokumentu, jsou závazné objemy aktuálnrho roku, pokud nenr pole závaznost
vyplněno, nenfzávazno5tstanovena

••• v pi'lpadě závaznosti INT se vyplňuje minimálnf a maximální hodnota (v pi'lpadě jiné závaznosti nelze pole vyplnit)
-. Klasifikace může být v průběhu roku upřesněna poskytovatelem

17.07.2013 (09:47:44) Strana: 2/3



Datum 1:;".+- 20,?] Č.j. MF-69112/2013/12-1202
Schválil JanZikl ředitel odboru 12 Vyřizuje Ing. Jitka Doleželová

\

~~

~
~

Razítko a podpis Telefon 257042252

\ E-mail jitka.dolezelova@mfcr.cz
Fax1

Vydání tohoto rozhodnutí nepodléhá správnímu poplatku podle zákona Č, 634/2004 Sb., o správních poplatcích.
Na toto rozhodnuti se podle § 14 odst. 5 zákona Č, 218/2000 Sb., ve znění pozdějšíCh předpisů, nevztahuji obecné předpisy o správním řízeni

(zákon č. 500/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů) a je vyloučeno jeho soudní přezkoumáni.

17.07.2013(09:47:44)
Strana: 3/3
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Příloha č. 1: Podmínky použití prostředků státního rozpočtu

Evidenční číslo akce - 298D212000062 (č.j. MF-691 12/2013/12-1202)

Akce je registrována Ministerstvem financí podle § 5 vyhlášky č. 560/2006 Sb. o účasti státního
rozpočtu na financování programů reprodukce majetku ze dne 11. prosince 2006, v platném znění (dále
jen vyhláška). Účelový znak pro sledování finančních prostředků na tuto akci je 98 662.

Prostředky státního rozpočtu budou čerpánv a využívány za následujících podmínek:

1. Účastník programu a příjemce dotace či návratné finanční výpomoci (dále jen účastník) bude při
čerpání prostředků státního rozpočtu postupovat podle vyhlášky a pravidel pro poskytování dotací z
programu 298210 - Podpora rozvoje a obnovy mat.tech. základny regionálního školství (dále jen
pravidla).

2. Prostředky ze státního rozpočtu stanovené v Rozhodnutí o poskytnutí dotace (dále jen rozhodnutí)
jsou maximální a jsou účelově vázány na úhradu nákladů realizace akce registrované Ministerstvem
financí v rozsahu investičního záměru předloženého Ministerstvu financí pod čj. 69112/2013.

3. Prostředky ze státního rozpočtu lze přitom použít pouze k úhradě nákladů stavební a technologické
části stavby dle uzavřených smluv s dodavateli zakázky. Ostatní náklady, ale případně i náklady
stavební a technologické části stavby převyšující stanovený limit účasti státního rozpočtu, uhradí
účastník z vlastních zdrojů, event. z jiných zdrojů tuzemských nebo z dotace z územních rozpočtů (dále
jen spolufinancování).

4. Výše spolufinancování uvedená v rozhodnutí je v souhrnu stanovena jako minimální na akci celkem a
bude uhrazena nejpozději v termínu pro předložení dokumentace závěrečného vyhodnocení uvedeném
v Rozhodnutí, pokud nedojde kjiné dohodě s Ministerstvem financí. Prostředky státního rozpočtu bude
účastník využívat s maximální hospodárností a způsobem zajišt'ujícím efektivní využití pořizovaného
majetku. V případě, že celkové náklady registrované akce budou nižší než je stanoveno v rozhodnutí,
musí účastník úsporu realizovat nižším čerpáním dotace ze státního rozpočtu.
Plnění skutečné spoluúčasti účastníka na financování akce se posuzuje s matematickým zaokrouhlením
na celé tisíce Kč.

5. Dotaci nelze čerpat v případě, že příjemce dotace žádá nebo bude žádat spolufinancování z jiného
programu státní podpory, jiných prostředků státního rozpočtu nebo státních fondů včetně prostředků
Evropské unie a také v případě, že mu tato dotace byla přidělena.

6. Jako závazné se stanovují tenníny (resp. datum ukončení etapy) uvedené v rozhodnutí o poskytnutí
dotace:

realizace akce (tj. ukončením realizace akce se rozumí termín převzetí díla účastníkem. Splnění
tohoto termínu prokáže účastník protokolem o převzetí díla podepsaným oprávněnými osobami
objednatele a dodavatele.)
vypracování návrhu dokumentace závěrečného vyhodnocení akce a předložení této dokumentace
poskytovateli.

7. Účastník zabezpečí nejpozději v termínu stanoveném pro předání dokumentace závěrečného
vyhodnocení akce správci programu splnění podmínek dle zákona č. 183/2006 Sb., o územním
plánování a stavebním řádu (stavební zákon), v platném znění, opravňujících účastníka dílo užívat.



8. Parametry akce uvedené v rozhodnutí jsou stanoveny jako minimální.

9. Dodavatelům registrované akce může investor poskytovat zálohy z prostředků státního rozpočtu až do
výše 10% výše účasti státního rozpočtu. U takto poskytnutých záloh musí být ve lhůtě 100 kalendářních
dnů provedeno věcné plnění, vyúčtování provedených prací a dodávek a vystaven doklad o zaplacení
jako podklad pro dílčí plnění ve smyslu zákona o dani z přidané hodnoty. Poskytnutá záloha však musí
být vyúčtována ve stejném roce, v jakém byla poskytnuta. Pokud byla uvedeným způsobem záloha
zúčtována, pak se tento případ posuzuj e, jako by záloha nebyla poskytnuta a může být poskytnuta další
záloha.

10. Účastník zodpovídá za to, že doklady jím předložené Ministerstvu financí j sou úplné a pravdivé.

11. Účastník předloží do 6 měsíců od termínu dokončení realizace akce stanoveného v "Rozhodnutí..."
dokumentaci závěrečného vyhodnocení akce podle § 6 odst. 1 vyhlášky.
Obsahem dokumentace je:

vyúčtování a fmanční vypořádání prostředků státního rozpočtu, zpráva o výsledku realizace
schváleného investičního záměru, skutečných hodnotách parametrů akce a splnění podmínek
stanovených rozhodnutím, včetně formulářů SOS-IlO, 120, 143, 150, 160 s vyplněním skutečně
dosažených hodnot akce. Součástí zprávy je i čestné prohlášení příj emce dotace, že nežádá
spolufinancování akce z jiného programu státní podpory, jiných prostředků státního rozpočtu nebo
státních fondů včetně prostředků Evropské unie a také, že mu žádná dotace z vyjmenovaných forem
nebyla přidělena
doklady, které opravňují stavbu užívat podle zvláštního předpisu, tj. zákon č. 183/2006 Sb., o
územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) v platném znění. V případě, že byl vydán
tzv. souhlas mlčky, doloží stavebník originál čestného prohlášení, podepsaného statutárním
zástupcem,že stavební .úřad rozhodnutím ani jiným způsobem užívání stavby k termínu závěrečného
vyhodnocení nezakázal
protokol o předání a převzetí stavby
kopie faktur uhrazených ze všech zdrojů financování s rekapitulací podle jednotlivých zdrojů,
včetně dokladů prokazujících jejich úhradu
zprávy z již provedených kontrol, pokud proběhly

Nepředložení této dokumentace ve stanoveném rozsahu a lhůtě se považuje za nesplnění této podmínky.

12. V případě zcizení majetku (úplatného či bezúplatného převodu atd.), pro jehož pořízení nebo obnovu
byly použity prostředky státního rozpočtu nebo v případě změny využití tohoto majetku k jinému účelu,
než k jakému je určen v investičním záměru schváleném Ministerstvem financí a realizovaném s účastí
státního rozpočtu na základě "Rozhodnutí ... ", účastník vrátí ještě před zcizením prostředky poskytnuté
ze státního rozpočtu na tuto akci ve stejné výši zpět do státního rozpočtu, pokud nedojde kjiné dohodě
s poskytovatelem.
Rovněž v případě, že příjemce dá výše uvedený majetek do zástavy, je povinen, pokud se
s poskytovatelem nedohodne jinak, prostředky poskytnuté ze státního rozpočtu vrátit předem zpět do
státního rozpočtu. Tato podmínka zůstává v platnosti 10 let od dokončení akce. V případě, že účastník
dá uvedený majetek do nájmu nebo výpůjčky, je nutné postupovat v souladu se zákonem č. 128/2000
Sb., o obcích, § 39 v platném znění.

13. Účastník nesmí maj etek pořízený nebo zhodnocený dotací ze státního rozpočtu po dokončení akce
využívat způsobem, který by naplňoval skutek veřejné podpory neslučitelné s předpisy EU.

14. Plátce DPH nesmí hradit ze státního rozpočtu daň z přidané hodnoty, pokud může uplatnit odpočet
daně. Pokud se účastník stane plátcem DPH až po poskytnutí schválené dotace (vydání rozhodnutí) a
uplatní odpočet daně, oznámí tuto skutečnost do 15 kalendářních dnů ode dne uplatnění odpočtu
poskytovateli a dotaci ve výši uplatněného odpočtu vrátí zpět do státního rozpočtu do 60 kalendářních
dnů od vyměření odpočtu za zdanitelné období, ve kterém odpočet uplatňuje.



15. Účastník programu je povinen archivovat veškerou dokumentaci a doklady vztahující se k této akci
po dobu 10 let od dokončení akce pro potřeby kontrolních orgánu.

16. Účastník programu je povinen předkládat správci programu každoročně roční zprávu o postupu
realizace akce, resp. o stavu rozpracovanosti ve finančním a věcném vyjádření podle jednotlivých etap
do 15.2. aktuálního roku. Účastník programu dále předkládá správci programu jednou za měsíc zprávu
o průběhu realizace akce vyplývající z týdenních koordinačních porad .

. Za Ministerstvo financí ČR :

Jan Zikl
ředitel odboru

financování územních rozpočtů a programové financování

ff.}:: ~J Jt.t .
datum, podpis a razítko
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