DŮVO DOVÁ ZPRÁVA
1. Název problému a jeho charakteristika
Rozpočtové opatření pro 4. základní školu Plzeň, Kralovická 12, příspěvkovou organizaci,
IČ 49777530 (dále jen 4. ZŠ).
2. Konstatování současného stavu a jeho analýza
4. ZŠ je zařazena v Koncepci bezbariérovosti města Plzně a podá žádost do dotačního
programu „Mobility pro všechny“ o dotaci na projekt „Bezbariérové úpravy 4. ZŠ Plzeň“.
Původně se jednalo pouze o rekonstrukci stávajícího výtahu. Po konzultaci s Národním
institutem pro integraci osob s omezenou schopností pohybu a orientace a s Vládním
výborem pro zdravotně postižené musel být projekt rozšířen pro přijatelnost žádosti o
další dvě bezbariérová WC, a to ve II. NP a III. NP (dosud je bezbariérové WC pouze
v přízemí budovy), rekonstrukci stávajícího bezbariérového WC a rampu. Tím došlo
k navýšení ceny projektu na 2 256 tis. Kč. Dofinancování ze strany příjemce je 50 %
z ceny, tj. 1 128 tis. Kč. Rovněž musela být upravena prováděcí projektová dokumentace,
jejíž nová cena činí 129 tis. Kč.
4. ZŠ již nedisponuje dalšími finančními prostředky (v současné době má na
dofinancování vlastního projektu ve Fondu investic rezervovánu částku 685 tis. Kč),
proto požádala o pomoc při dofinancování OŠMT. OŠMT přehodnotil priority v rámci
svého schváleného rozpočtu na rok 2016. Z rozpočtu provozních výdajů – běžné výdaje
poskytne 4. ZŠ 200 tis. Kč. Zbývajících 250 tis. Kč poskytne OŠMT z rozpočtu
kapitálových výdajů (není předkládáno ZMP, schválení je v kompetenci RMP).
Finanční prostředky jsou určeny na úhradu prováděcí projektové dokumentace a
dofinancování projektu „Bezbariérové úpravy 4. ZŠ“.
3. Předpokládaný cílový stav
Rozpočtovým opatřením pro 4. ZŠ zajistit požadavky na bezbariérová opatření
v souvislosti se žádostí školy o dotaci na projekt „Bezbariérové úpravy 4. ZŠ Plzeň“ z
dotačního programu Mobility pro všechny.
4. Navrhované varianty řešení
Rada města Plzně navrhuje Zastupitelstvu města Plzně schválit rozpočtové opatření
spočívající ve:
a) snížení provozních výdajů – běžné výdaje, rozpočtu OŠMT o částku 200 tis. Kč;
b) zvýšení investičního příspěvku 4. ZŠ o částku 200 tis. Kč na úhradu prováděcí
projektové dokumentace a dofinancování projektu „Bezbariérové úpravy 4. ZŠ Plzeň“.
5. Doporučená varianta řešení
Podle bodu 4.

6. Finan ční nároky řešení a možnosti finančního krytí (včetně všech
následných napříkl ad provozních nákl adů)
Nejsou. Rozpočtové opatření bude kryto z provozních výdajů (běžné výdaje) schváleného
rozpočtu OŠMT.
7. Návrh termínů real izace a u rčení zodp ovědných p racovn íků
Podle návrhu usnesení – ukládací část.
8. Dříve při jatá usnesení orgánů města n ebo městských obvodů, která s
tí mto návrh em souvisí
Usnesení ZMP č. 636 ze dne 10.12. 2015 - schválení rozpočtu OŠMT pro rok 2016
Usnesení RMP č. ze dne 13. 10. 2016
9. Záva zky či pohledávky vůči městu
Nejsou.
10. Příl ohy
Nejsou.

