
Materiál bez osobních údajů 

Mateřská škola Žd'ár nad Sázavou. příspěvková organizace 

MATERIÁL pro Zastupitelstvo MĚSTA č. 30 

DNE: 06.09.2018 JEDNACÍ ČÍSLO: 30/2018/POMŠ/12 

NÁZEV: 
PO MŠ Žďár nad Sázavou-návratná finanční výpomoc 

ANOTACE: 

Žádost o poskytnutí návratné finanční výpomoci pro PO Mateřská škola Žďár nad Sázavou. 

NÁVRH USNESENÍ: 

Zastupitelstvo města po projednání schvaluje dohodu o návratné finanční výpomoci pro POMŠ 
dle předloženého návrhu (příloha č.1 ). 

Starosta města: Místostarosta města: Tajemník MěÚ: 

Odbor majetkoprávní: Odbor komunálních služeb: Odbor finanční: 

Odbor dopravy: Odbor rozvoje a územního Odbor stavební: 
plánování: 

Odbor školství, kultury a sportu: Odbor sociální: Odbor občansko-správní a OŽU: 

Odbor životního prostředí: Usek tajemníka a správu MěU: Oddělení informatiky: 

Odd. fin. kontroly a inter. auditu: Odd. projektů a marketingu: Krizové řízení: 

Městská policie: Regionální muzeum: Technická správa budov města: 

Zpracoval: Předkládá: 

Ředitelka PO MŠ Ředitelka PO MŠ 



Název materiálu: PO MŠ Žďár nad Sázavou - návratná finanční výpomoc 

Počet stran: 1 
Počet příloh: 1 

Popis 
Mateřská škola Žďár nad Sázavou žádá o schválení dohody o návratné finanční výpomoci dle 
předloženého návrhu. 

Geneze případu 

POMŠ podala žádost o dotaci v rámci Operačního programu Výzkum, vrvoj a vzdělává_ní (Oť 
WV) - Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování - Sab/ony pro MS a ZS. 
Projekt bude realizován od 1.9.2018, první zálohovou platbu očekáváme v březnu 2019. Do té doby 
budeme výdaje projektu hradit částečně z vlastních zdrojů, část výdajů bychom hradili z prostředků 
návratné finanční výpomoci. 

Návrh řešení 
Schválit dohodu dle předloženého návrhu (příloha č.1 ). 

Varianty návrhu usnesení 
• Zastupitelstvo města po projednání schvaluje dohodu o návratné finanční výpomoci dle

předloženého návrhu.
• Zastupitelstvo města po projednání neschvaluje dohodu o návratné finanční výpomoci dle

předloženého návrhu.

Doporučení předkladatele 

Ředitelka PO MŠ doporučuje schválit dohodu o návratné finanční výpomoci dle předloženého 
návrhu (příloha č.1 ). 

Stanoviska 
Materiál byl projednán s místostarostou města a vedoucí finančního odboru. 



Město Žďár nad Sázavou, Žižkova 227/1, 591 01 Žďár nad Sázavou, IČ: 00295841, DIČ 

CZ00295841, bankovní spojení 19-328751/0100, zastoupené Mgr. Zdeňkem Navrátilem, 

starostou města (dále jen „zřizovatel") 

a 

Mateřská škola Žďár nad Sázavou, příspěvková organizace, Okružní 729/73 591 01 Žďár 
nad Sázavou, IČ: 71001565, bankovní spojení. 181305902/0300, zastoupená Mgr. Ivetou 
Klusákovou, ředitelkou ( dále jen „příspěvková organizace") 

uzavírají v souladu s ustanovením§ 34 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech 
územních rozpočtů v platném znění tuto 

dohodu o návratné finanční výpomoci 

I. 

Zřizovatel se zavazuje, že poskytne příspěvkové organizaci návratnou finanční výpomoc ve 
výši 200.000 Kč na realizaci projektu v rámci Operačního programu Výzkum, vývoj a 
vzdělávání (OP VVJ;J - Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování - Šablony 
pro MŠ a ZŠ, a to na účet příspěvkové organizace, nejpozději do 30. 11. 2018. 

Příspěvková organizace se zavazuje návratnou finanční výpomoc ve výši 200.000 Kč vrátit 
zřizovateli jednorázově po doručení první zálohové platby z rozpočtu projektu, nejpozději do 
30.6.2019. 

II. 

Tato dohoda byla schválena na zasedání zastupitelstva města Žďáru nad Sázavou, konaném dne 
6.9.2018 usnesením č.j ........................ . 

Dohoda je vyhotovena ve dvou stejnopisech, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po 
jednom. 

Tato dohoda nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran a 
účinnosti dnem uveřejnění v informačním systému veřejné zprávy -Registru smluv. Smluvní 
strany se dohodly, že uveřejnění v informačním systému veřejné zprávy-Registru smluv zajistí 
příspěvková organizace. 

Ve Žďáře nad Sázavou 

Mgr. Iveta Klusáková 

za příspěvkovou organizaci 

Mgr. Zdeněk Navrátil 

za zřizovatele 


