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Zpráva pro 7. zasedání zastupitelstva města Slatiňany konané dne 11. prosince 2019
Název:

Informace o přidělení dotace na rozšíření Základní školy

Předkládá:

rada města Slatiňany
MVDr. Ivan Jeník – starosta
Ing. Vladimír Rašín
Ing. Vladimír Rašín – HSO
Ing. Josef Prokš

Zpracoval:
Konzultováno:
Vedoucí odboru:
Tajemník MěÚ:

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo města Slatiňany vzalo na vědomí informaci o poskytnutí dotace na akci
„Rozšíření kapacity Základní školy Slatiňany“ ve znění zprávy č. 14/7.
Na úložišti:
Důvodová zpráva:
V roce 2017 zažádalo město Slatiňany Ministerstvo pro místní rozvoj (MMR) o dotaci na
akci „Rozšíření kapacity Základní školy Slatiňany“.
Dne 15. 11. 2019 zaslalo MMR dopis, ve kterém avizuje přidělení dotace na tuto akci ve výši
20.870.594,90 Kč. Přijetí dotace bylo dle výzvy městem akceptováno. Nyní očekáváme od
MMR zaslání smluvních dokumentů na přijetí dotace.
Dle předběžných podmínek poskytovatele je nutno akci předfinancovat z rozpočtu města a
teprve následně žádat o platbu s tím, že žádost o platbu je z časových i technických důvodů
vhodné rozdělit pouze na dvě poloviny.
Rozpočtované náklady jsou ve výši 24.036.790,65 Kč. To znamená, že město bude muset
z vlastních zdrojů vynaložit částku minimálně 12 mil. Kč (otázka konečné vysoutěžené ceny)
a až potom žádat o proplacení platby. Při druhé žádosti o platbu se situace bude opakovat.
Tímto způsobem financování je nutno držet požadovanou hotovost na účtech města.
Na akci je již vydané pravomocné stavební povolení. Po přijetí dotace je možné začít
organizovat výběrové řízení na dodavatele a schvalovat financování.
Ze současně známých cen je zřejmé, že město se bude podílet částkou 3.166.195,75 Kč.
Podobný způsob je možné očekávat i při proplácení dotace na stavbu kanalizace Kunčí, jejíž
celková cena se bude pohybovat okolo 30 mil. Kč.

Přílohy: -

Ve Slatiňanech dne 27. listopadu 2019

