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Pro jednání zastupitelstva města dne 12.12.2018 

Zpracoval: Mgr. Jiří Petr, odbor školství a kultury 

Předkládá:  Mgr. David Šimek 

 

 
 

Ekonomické úkony odboru školství a kultury  
 

Důvodová zpráva: 
 

a) Na základě předložených rozpočtových opatření předkládáme zastupitelstvu města ke 

schválení návrh na zvýšení neinvestičního příspěvku příspěvkové organizaci Mateřská škola 

Svitavy, Větrná 11, na pokrytí nákladů spojených s vyplacením odstupného pro bývalou účetní 

příspěvkové organizace MŠ Svitavy – Lány, která zanikla sloučením právě s MŠ v ulici Větrná. 

Jedná se o částku 49.000 Kč. Pro nástupnickou organizaci je toto nepředvídatelný výdaj, který 

nemá rozpočtovaný ve svém rozpočtu. 

b) Předkládáme zastupitelstvu města žádost příspěvkové organizace Základní škola a mateřská 

škola Svitavy, Sokolovská 1, o příspěvek z rozpočtu města Svitavy na spoluúčast v projektech 

ze SFŽP ČR v celkové výši 107.000 Kč. První projekt Mladí badatelé na Pražské - celková výše 

projektu je 445 941 Kč, z toho 195 007 Kč jsou investice, 250 934 Kč jsou neinvestice. Celková 

výše dotace je 379 050 Kč (85 %), 195 007 Kč jsou investice, 184 043 Kč jsou neinvestice. 

Spoluúčast města je 66 891Kč (15 %) – neinvestice. Druhý projekt Areál BOV- ZŠ Sokolovská 

- celková výše projektu je 534 511 Kč, z toho 419 638 Kč jsou investice, 114 873 Kč jsou 

neinvestice. Celková výše dotace je 454 334 Kč (85 %), 419 638 Kč jsou investice, 34 696 Kč 

jsou neinvestice. Spoluúčast města je 40 088,5 Kč (7,5 %) - neinvestice, spoluúčast 

Pardubického kraje je 40 088,5 Kč (7,5 %) - neinvestice. Projektové záměry byly projednány s 

vedením města ve třetím čtvrtletí roku 2017, žádost byla podána v lednu 2018. Oba projekty 

byly schváleny 4. 7. 2018. Celková výše dotace ze SFŽP ČR je 833 384 Kč. Celková spoluúčast 

města je 107 000 Kč. Na základě rozpočtových opatření budou na dofinancování použity 

prostředky z daňových vícepříjmů města v roce 2018. Popis obou projektů je v příloze tohoto 

materiálu. 

c) Na svém zasedání dne 21.3.2018 schválilo zastupitelstvo města poskytnutí neinvestiční 

dotace z rozpočtu města organizaci Asociace turistických oddílů mládeže ČR, TOM 6313 

Zálesáci 75 tis. Kč na opravu táborových základen v roce 2018. Vzhledem ke skutečnosti, že 

jmenovaná organizace získala investiční dotaci od Pardubického kraje, použila dotaci na 

dofinancování rekonstrukce vnitřního zařízení, což účetně spadá do kategorie investiční. Proto 

předkládáme zastupitelstvu města návrh na Dodatek č. 1 k veřejnoprávní smlouvě o poskytnutí 

dotace č. 195/2018, kde je provedena změna charakteru dotace z neinvestiční na investiční. Text 

je uveden v příloze tohoto materiálu. 

d) Na základě předložených rozpočtových opatření předkládáme zastupitelstvu ke schválení 

návrh na zvýšení neinvestičního příspěvku příspěvkové organizaci Městské muzeum a galerie 

ve Svitavách v celkové výši 380.000 Kč. Tento příspěvek bude využit na dofinancování 

restaurátorských prací na svitavském betlému (350.000 Kč) a na zhotovení a instalaci pamětní 

bronzové desky u příležitosti výročí vypálení synagogy ve Svitavách (30.000 Kč). 

e) Na základě předložených rozpočtových opatření navrhujeme zastupitelstvu města ke 

schválení návrh na poskytnutí neinvestiční dotace TJ Svitavy, z.s. ve výši 27.000 Kč. Tato 

částka bude použita na dofinancování zvýšených nákladů na odměny pracovníkům s mládeží v 

roce 2018. Důvodem jsou změny v seznamu trenérů – během roku došlo k ukončení činnosti 

některých a naopak byli nově zařazeni trenéři v některých oddílech. Všechny změny posuzovala 

pracovní skupina pro sport a o zařazování rozhodovala rada města. Současně předkládáme 

 



zastupitelstvu města ke schválení Dodatek č. 1 k veřejnosprávní smlouvě o poskytnutí dotace TJ 

Svitavy, z.s. č. 186/2018. 

 

Odbor školství a kultury doporučuje přijmout navržené usnesení.  
 

Návrh na usnesení: 

Zastupitelstvo města 

schvaluje 

a) příspěvkové organizaci Mateřská škola Svitavy, Větrná 11, zvýšení neinvestičního 

příspěvku o 49.000 Kč na odstupné pro ekonomku, které bylo zrušeno pracovní místo v 

souvislosti se sloučením příspěvkových organizací MŠ Svitavy – Lány s MŠ Svitavy, 

Větrná 11, dle předloženého návrhu 

b) příspěvkové organizaci Základní škola a mateřská škola Svitavy, Sokolovská 1, 

zvýšení neinvestičního příspěvku v celkové výši 107.000 Kč na dofinancování projektů 

dle předloženého návrhu 

c) Dodatek č. 1 k veřejnosprávní smlouvě o poskytnutí dotace č. 195/2018 organizaci 

Asociace turistických oddílů mládeže ČR, TOM 6313 Zálesáci dle předloženého návrhu 

d) příspěvkové organizaci Městské muzeum a galerie ve Svitavách zvýšení 

neinvestičního příspěvku o 380.000 Kč na dofinancování restaurátorských prací na 

svitavském betlému (350.000 Kč) a na zhotovení a instalaci pamětní bronzové desky u 

příležitosti výročí vypálení synagogy ve Svitavách (30.000 Kč) dle předloženého návrhu 

e) poskytnutí dotace podle § 85 písm. c) zákona o obcích a § 9 odst. 1 písm. i)  zákona  č. 

250/2000 Sb.  ve  výši 27.000 Kč TJ Svitavy, z.s. se sídlem U Stadionu 937/17, Svitavy, na 

podporu pracovníků s mládeží v roce 2018 

f) uzavření Dodatku č. 1 ke smlouvě o poskytnutí dotace č. 186/2018 ve výši 27.000 Kč s 

TJ Svitavy, z.s., se sídlem U Stadionu 937/17, Svitavy na podporu pracovníků s mládeží 

v roce 2018 dle předloženého návrhu 

Z: vedoucí odboru školství a kultury 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Přílohy:  Popis projektů 

  Dodatky č. 1 



Projekt č. 1 – Mladí badatelé na Pražské  

Záměr úpravy školní zahrady vznikl na základě potřeb vyučujících i žáků o badatelsky 

orientovanou výuku a GLOBE měření také u žáků na 1. stupni. Realizací projektu vzniknou tři 

vzdělávací centra, která umožňují pravidelná terénní měřen v přímém kontaktu s přírodou. 

Meteorologické centrum – nedílnou součástí meteorologického centra bude 

meteorologická budka, která umožní průběžně měřit některé meteorologické veličiny – teplota 

vzduchu, vlhkost vzduchu, minimální denní teplota, maximální denní teplota, úhrn srážek, 

rychlost větru apod. Žáci si tak na vlastní kůži zažijí vědecké bádání, jehož součástí je vytvoření 

hypotézy, ověření a závěr, ke kterému došli. Dále se naučí zpracovávat a interpretovat naměřené 

výsledky, případně porovnávat jednotlivá období. Budou zakoupeny alespoň 3 tablety pro 

skupinovou práci na okamžité zaznamenávání a vyhodnocování naměřených dat, vytváření 

potřebné fotodokumentace apod. Dále budou zakoupeny měřicí přístroje – minimo - maximální 

teploměr, vlhkoměr, srážkoměr, anemometr a laboratorní pomůcky na měření kvality srážek.  

Ornitologické centrum – toto centrum bude tvořeno dřevěnou zástěnou, na které budou 

umístěné budky pro jednotlivé druhy ptáků včetně informačně vzdělávacích cedulek. Zástěna 

umožňuje snadnou manipulaci s budkami, jejich umístění ve výšce, která bude vhodná pro 

badatelskou činnost mladších dětí. Děti si budou moci samy s pomocí vyučujících s budkami 

manipulovat, udržovat je a pozorovat pohyb ptactva v jejich blízkosti. Dále bude pořízeno 

krmítko s videokamerou, aby bylo možné seznamovat se průběžně s jednotlivými druhy ptáků. 

Bude pořízeno pítko, budky pro různé druhy ptáků a budka s barevnou videokamerou pro denní i 

noční pozorování. Budou zakoupeny alespoň 3 tablety pro skupinovou práci na okamžité 

zaznamenávání a vyhodnocování naměřených dat, vytváření potřebné fotodokumentace apod.  

Dále budou zakoupeny alespoň tři dalekohledy na pozorování ptáků. Žáci se tak naučí vnímat 

více živou přírodu kolem nás, pozorovat chování ptáků, poznávat je ve volné přírodě a starat se o 

ně v souladu s jejich potřebami v závislosti na ročních obdobích.  

Pěstební centrum - v souladu s principy přírodních zahrad budou vytvořeny třídní 

záhonkové truhlíky, ve kterých si budou moci žáci rozvíjet svoje pěstitelské schopnosti. Naučí se 

lépe pochopit vliv počasí a dalších faktorů na pěstování rostlin. Dále se blíže seznámí s 

některými druhy rostlin a jejich následného využití nejen v kuchyni. Budou zakoupena některá 

zahradnická náčiní např. motyčky, kultivátory, hrábky, košťata, sázecí kolíky, zahradní nůžky, 

zahradní kolečka, zahradní koše a konvičky. Bude zakoupen zahradní substrát, netkaná textilie, 

některé druhy rostlin, půdní teploměry, zahradní srážkoměry. Z keramické hlíny v rámci 

tradičního kroužku keramiky budou vyrobeny informační cedulky s názvy jednotlivých rostlin. 

 
 



Projekt č. 2 – Areál BOV – ZŠ Sokolovská  

Záměr úpravy areálu školy vznikl na základě potřeb vyučujících i žáků o badatelsky 

orientovanou výuku a GLOBE měření u žáků na 1. stupni i 2. stupni. Realizací projektu 

vzniknou tři vzdělávací centra, která budou umožňovat pravidelná terénní měření v přímém 

kontaktu s přírodou. Tato tři centra budou umístěna tak, aby vyučující mohl rozdělit třídu na tři 

pracovní skupiny a měl o nich neustálý vizuální přehled. Nedílnou součástí každého 

vzdělávacího centra bude pracovní stůl s 2 lavicemi pro cca 10 žáků a tabulí, která bude ze 2/3 

černá tabule na křídu a 1/3 bude informační tabule tematicky zaměřená na jednotlivé oblasti – 

meteorologii, hydrologii a pedologii. Černá tabule bude velmi vhodná pro vysvětlení některých 

úkolů, postupů nebo sledovaného jevu. Pro tato centra bude sloužit jako zázemí na pomůcky 

dřevěný domek, který umožní mít pomůcky v kontaktu s jednotlivými pracovišti, tak aby byly 

vyučujícímu a žákům v případě potřeby ihned k dispozici.  

Meteorologické centrum – kromě stolu, lavic a tabule zde bude umístěna meteorologická 

budka, která umožní průběžně měřit některé meteorologické veličiny – teplotu vzduchu, vlhkost 

vzduchu, minimální denní teplotu, maximální denní teplotu, úhrn srážek, rychlost větru apod. 

Žáci si tak na vlastní kůži zažijí vědecké bádání, jehož součástí je vytvoření hypotézy, ověření a 

závěr, ke kterému došli. Dále se naučí zpracovávat a interpretovat naměřené výsledky, případně 

porovnávat jednotlivá období. Budou zakoupeny měřicí přístroje – minimo - maximální 

teploměr, vlhkoměr, srážkoměr, anemometr a laboratorní pomůcky na měření kvality srážek.  

Hydrologické centrum – centrum bude také tvořeno stolem, lavicemi a tabulí s 

hydrologickými pojmy a tématikou. Bude umístěno v blízkosti branky u Studeného potoka. Žáci 

si budou moci pravidelně sledovat některé hydrologické veličiny jako je průhlednost vody, pH, 

tvrdost vody, teplota a vodivost. Dále budou moci mapovat celý Ekosystém studeného potoka 

včetně rostlin a živočichů, především biologický průzkum bezobratlých živočichů v jarním 

období. Vzhledem k výskytu zajímavého ekosystému u Studeného potoka v bezprostřední 

blízkosti areálu školy budou také zakoupeny ornitologické pomůcky – budka a krmítko s 

videokamerou a dvěma dalekohledy, které umožní mapovat výskyt ptáků v oblasti tohoto 

ekosystému. Napájení videokamer bude zajištěno ekologickým způsobem pomocí solárního 

panelu. Pro hydrologická měření budou zakoupeny pH papírky, testovací proužky pro stanovení 

tvrdosti vody a dva konduktoměry na měření vodivosti vody. Pomůcky jako je trubice na měření 

průhlednosti, síťka na odchyt bezobratlých a některé další laboratorní pomůcky budou pořízeny 

z vlastních zdrojů. 

Pedologické centrum – toto centrum bude opět tvořeno stolem, lavicemi a tabulí 

tematicky zaměřenou. Bude zde odkryt půdní profil 1 m3, který bude žákům sloužit jako velmi 

názorná učební pomůcka nejen na pedologii, ale také pro výuku matematiky a fyziky. Kromě 

odkrytého půdního profilu si budou moci žáci pomocí půdních vrtáků vytvořit půdní profily v 

rámci jedné z pedologických aktivit zaměřených na strukturu půdy. Dále budou bádáním 

objevovat barvu půdy, zrnitost, teplotu, pH, schopnost vsakovat vodu apod.  Budou zakoupeny 

půdní teploměry a schůdky pomocí kterých se bude scházet do odkrytého půdního profilu např. 

při odběru vzorků a půdní vrták. Další pomůcky budou pořízeny z vlastních zdrojů. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



195/2018 
č.j.: 65348-18/OŠK-357-2018/std 

 

Dodatek č. 1  

k Veřejnoprávní smlouvě o poskytnutí dotace č. 186/2018 ze dne 21.3.2018 
 

uzavřené podle § 10a odst. 3 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních 

rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů a v souladu s § 159 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, 

ve znění pozdějších předpisů 
 

Poskytovatel:           Město Svitavy 

Sídlo:                     T.G. Masaryka 5/35, 568 02 Svitavy 

IČ:                             00277444 

DIČ:                          CZ00277444 

Bankovní spojení:    Komerční banka, a.s., pobočka Svitavy, číslo účtu: 520591/0100 

Jednající:              Mgr. David Šimek, starosta  

 (dále jen „poskytovatel“) na straně jedné 
 

a 
 

Příjemce:                  Asociace TOM ČR, TOM 6313 Zálesáci 

Sídlo:                      Svitavy, Předměstí, Gorkého 2231/35E 

IČ:                              70863229 

DIČ:    --- 

Bankovní spojení:     ČSOB, a.s., pobočka Svitavy 

Číslo účtu:                  106019949/0300 

Jednající:               Mgr. Pavel Dědič, statutární zástupce 

(dále jen „příjemce“) na straně druhé 
  

Na základě usnesení Zastupitelstva města Svitavy ze dne 12.12.2018 se smluvní strany dohodly, 

že výše uvedená veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace se mění v článku I. takto: 

Článek I. 

Předmět smlouvy 
 

Předmětem smlouvy, v souladu se zákonem č. 128/2000 Sb. o obcích (obecní zřízení), ve znění 

pozdějších předpisů, a zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, 

ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o rozpočtových pravidlech“), je účelové 

poskytnutí investiční dotace z rozpočtových prostředků města Svitavy na rekonstrukci základen 

v roce 2018. 

Ostatní ustanovení zůstávají platná v původním znění. 
 

Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu obou smluvních stran. Účinnosti nabývá 

zveřejněním v registru smluv. 
 

Doložka podle § 41 zák.č. 128/2000 Sb., o obcích: 

Dodatek č. 1 ke smlouvě o poskytnutí investiční dotace byl schválen Zastupitelstvem města 

Svitavy dne  12.12.2018. 
 

Ve Svitavách dne:     Ve Svitavách dne: 

za poskytovatele:                                                      za příjemce: 

 

 

 

………………………………….                            ……………………………………………. 
 

 



186/2018 
č.j.: 65326-18/OŠK-357-2018 

 

Dodatek č. 1  

k Veřejnoprávní smlouvě o poskytnutí dotace č. 186/2018 ze dne 21.3.2018 
 

uzavřené podle § 10a odst. 3 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních 

rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů a v souladu s § 159 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, 

ve znění pozdějších předpisů 
 

Poskytovatel:           Město Svitavy 

Sídlo:                     T.G. Masaryka 5/35, 568 02 Svitavy 

IČ:                             00277444 

DIČ:                          CZ00277444 

Bankovní spojení:    Komerční banka, a.s., pobočka Svitavy, číslo účtu: 520591/0100 

Jednající:              Mgr. David Šimek, starosta  

 (dále jen „poskytovatel“) na straně jedné 
 

a 
 

Příjemce:  TJ Svitavy, z.s. 

Sídlo:   Svitavy Lány, U Stadionu 937/17 

IČ:   15036111 

DIČ:   CZ15036111 

Bankovní spojení: ČSOB, a.s., pobočka Svitavy, číslo účtu: 222364686/0300 

Jednající:  Mgr. Marcela Sezemská, předsedkyně 

(dále jen „příjemce“) na straně druhé 
  

Na základě usnesení Zastupitelstva města Svitavy ze dne 12.12.2018 se smluvní strany dohodly, 

že výše uvedená veřejnoprávní smlouva o poskytnutí neinvestiční dotace se mění v článku II. 

takto: 

Článek II. 

Výše poskytované dotace 
 

Dotace specifikovaná v čl. I smlouvy se poskytuje ve výši 929.800,- Kč, slovy: 

devětsetdvacetdevěttisícosmsetkorun, a poskytovatel dotaci uhradí na účet příjemce takto: 

452.800,- Kč do 15 dnů od data zveřejnění v registru smluv, 450.000,- Kč do 15.7.2018. a 

27.000,- Kč do 17.12.2018. 

Ostatní ustanovení zůstávají platná v původním znění. 
 

Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu obou smluvních stran. Účinnosti nabývá 

zveřejněním v registru smluv. 
 

Doložka podle § 41 zák.č. 128/2000 Sb., o obcích: 

Dodatek č. 1 ke smlouvě o poskytnutí neinvestiční dotace byl schválen Zastupitelstvem města 

Svitavy dne  12.12.2018. 

 

Ve Svitavách dne:     Ve Svitavách dne: 

za poskytovatele:                                                      za příjemce: 

 

 

 

………………………………….                            ……………………………………………. 
 


