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Materiál pro 18. zasedání Zastupitelstva města Karviné konané dne 21.03.2017

Záměr realizovat projekt Rekonstrukce odborných učeben ZŠ a MŠ Borovského, ZŠ a
MŠ Cihelní a ZŠ a MŠ Školská v Karviné
Návrh usnesení
Zastupitelstvo města Karviné dle ustanovení § 84 odst. 4 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších
předpisů,
si vyhradilo
rozhodnutí ve věci předložení žádosti o dotaci, spolufinancování, předfinancování a zajištění udržitelnosti projektu
Rekonstrukce odborných učeben ZŠ a MŠ Borovského, ZŠ a MŠ Cihelní a ZŠ a MŠ Školská v Karviné
předkládaného do vhodné výzvy Integrovaného regionálního operačního programu.
Úkol: ano

/ ne

Návrh usnesení
Zastupitelstvo města Karviné dle ustanovení § 84 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších
předpisů,
rozhodlo
předložit žádost o dotaci na projekt Rekonstrukce odborných učeben ZŠ a MŠ Borovského, ZŠ a MŠ Cihelní a ZŠ
a MŠ Školská v Karviné do vhodné výzvy Integrovaného regionálního operačního programu.
Úkol: ano

/ ne

Návrh usnesení
Zastupitelstvo města Karviné dle ustanovení § 84 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších
předpisů,
rozhodlo
schválit spolufinancování projektu Rekonstrukce odborných učeben ZŠ a MŠ Borovského, ZŠ a MŠ Cihelní a ZŠ a
MŠ Školská v Karviné v minimální výši 10 % z celkových způsobilých výdajů projektu a veškerých nezpůsobilých
výdajů projektu z rozpočtu statutárního města Karviná.
Úkol: ano

/ ne

Návrh usnesení
Zastupitelstvo města Karviné dle ustanovení § 84 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších
předpisů,
rozhodlo
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schválit předfinancování projektu Rekonstrukce odborných učeben ZŠ a MŠ Borovského, ZŠ a MŠ Cihelní a ZŠ a
MŠ Školská v Karviné ve výši 90 % z celkových způsobilých výdajů projektu z rozpočtu statutárního města Karviná.
Úkol: ano

/ ne

Návrh usnesení
Zastupitelstvo města Karviné dle ustanovení § 84 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších
předpisů,
rozhodlo
zajistit udržitelnost projektu Rekonstrukce odborných učeben ZŠ a MŠ Borovského, ZŠ a MŠ Cihelní a ZŠ a MŠ
Školská v Karviné po dobu 5 let od jeho finančního ukončení.
Úkol: ano

/ ne

Důvodová zprava a přílohy důvodové zprávy
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Důvodová zpráva
Záměr realizovat projekt Rekonstrukce odborných učeben ZŠ a MŠ Borovského, ZŠ a MŠ Cihelní,
ZŠ a MŠ Školská v Karviné
Odbor rozvoje předložil dne 13.02.2017 žádost o dotaci na projekt „Rekonstrukce odborných učeben
ZŠ a MŠ Borovského, ZŠ a MŠ Cihelní, ZŠ a MŠ Školská v Karviné“ do výzvy 47 v rámci Integrovaného
regionálního operačního programu, specifického cíle 2.4. Zvýšení kvality a dostupnosti infrastruktury
pro vzdělávání a celoživotní učení. Uvedená výzva je zaměřena na stavby, stavební úpravy a pořízení
vybavení odborných učeben za účelem zvýšení kvality vzdělávání, zajištění vnitřní konektivity školy a
připojení k internetu. V rámci výzvy je nutné řešit bezbariérovost nově vybudovaných či vybavených
učeben. Žádost o dotaci bude taktéž v průběhu roku 2017 předložena do vhodné výzvy vyhlášené
v rámci Integrované teritoriální investice (dále jen ITI).
Předmětem projektu je modernizace a rekonstrukce odborných učeben na zmíněných školách. V rámci
projektu bude na všech školách řešena bezbariérová dostupnost učeben realizovaných projektem,
zajištění bezbariérové toalety, úprava venkovního prostranství v areálu školy (zejména obnova či
rozšíření zeleně), vybavení daných učeben interiérovým vybavení a školními pomůckami a v neposlední
řadě bude řešena IT konektivita jednotlivých škol.
V rámci IT konektivity dojde na uvedených školách k:
- vybudování páteřní optické datové sítě a vybudování vnitřní datové sítě
- pokrytí všech objektů školy Wi-Fi signálem, příprava kabeláže pro bezpečnostní kamerový
systém,
- vybavení pro bezpečnost a monitorování datové sítě.
Konkrétní přehled učeben řešených projektem na jednotlivých základních školách:
ZŠ a MŠ Borovského – rekonstrukce učebny fyziky a IT, modernizace jazykové učebny, rekonstrukce
cvičné kuchyňky
ZŠ a MŠ Cihelní – modernizace přírodovědné učebny, modernizace jazykové učebny, modernizace
počítačové učebny
ZŠ a MŠ Školská – rekonstrukce cvičné kuchyňky, modernizace jazykové učebny, rekonstrukce
rukodělné a keramické dílny
Časový harmonogram realizace projektu
Příprava zadávacího řízení bude zahájena na podzim 2017 po obdržení informace o tom, zda bude
projekt dotačně podpořen (projekt nebude bez finanční spoluúčasti Evropského fondu pro regionální
rozvoj realizován). Předpokládaný termín vlastní realizace projektu je v období od 6/2018 do 10/2018.
Následně bude zpracována a předložena žádost o platbu typu ex-post.
Financování projektu
Na základě položkových rozpočtů z projektových dokumentací pro realizaci stavby a podrobně
zpracovaných cenových nabídek na dodávky interiéru a školních pomůcek včetně veškerých
souvisejících výdajů na projektové dokumentace, publicitu, TDS, BOZP jsou vyčísleny:
 celkové náklady projektu
28,5 mil. Kč s DPH
 z toho celkové nezpůsobilé náklady
1,6 mil. Kč s DPH
(Řešení IT konektivity je pojato komplexně, náklady na část týkajících se MŠ a dalších objektů škol
mimo hlavní budovu jsou nezpůsobilé náklady projektu.)

Míra podpory z Evropského fondu pro regionální rozvoj a ze státního rozpočtu je dle Výzvy stanovena
na 90 % způsobilých výdajů projektu.
Rada města Karviné doporučuje Zastupitelstvu města Karviné schválit spolufinancování projektu
v minimální výši 10 % způsobilých výdajů a veškerých nezpůsobilých výdajů a schválit předfinancování
projektu ve výši 90 % z celkových způsobilých výdajů projektu.
Statutární město Karviná – Magistrát města Karviné
Důvodová zpráva ● Záměr realizovat projekt Rekonstrukce odborných učeben ZŠ a MŠ Prameny, ZŠ a MŠ U Lesa
a ZŠ a MŠ U Studny v Karviné
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