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Žádost o poskytnutí návratné finanční výpomoci na předfinancování způsobilých výdajů projektu 
a/nebo o poskytnutí dotace na kofinancování způsobilých výdajů projektu a/nebo o poskytnutí 

dotace na úhradu nezpůsobilých výdajů projektu z rozpočtu Jihočeského kraje

I.

ÚDAJE O ŽADATELI

Název žadatele (právnické osoby): Střední škola řemeslná a Základní škola. Soběslav. Wilsonova 405 

Sídlo žadatele: Wilsonova 405/34. 392 01 Soběslav

Telefon: 389 822 800 E-mail: info@ssrsobeslav.cz

1Č: 72549572 DIČ: CZ72549572

Jméno a příjmení statutárního zástupce žadatele: Ing. Darja Bártová

Právní důvod, na jehož základě je statutární zástupce oprávněn k zastupování: jmenovací dekret, 
jmenování radou kraje na vedoucí pracovní místo ředitele. Zřizovací listina

Osoby s podílem v právnické osobě žadatele: nerelevanlní

Osoby, v nichž má žadatel přímý podíl vč. výše tohoto podílu: nerelevantní

II.

POŽADOVANÁ VÝŠE DOTACE A/NEBO NÁVRATNÉ FINANČNÍ VÝPOMOCI

Účel, na který má být dotace a/nebo návratná finanční výpomoc použita:

Název projektu: „Střední škola řemeslná a Základní škola, Soběslav, Wilsonova 405 - Středisko

odborného výcviku technických a řemeslných učebních oborů, nástavba, přístavba, 

stavební úprava č. p. 469“

Dotační titul: Integrovaný regionální operační program (IROP), specifický cíl 2.4

Datum zahájení a ukončení projektu (tj. doba. do které má být dosaženo účelu, na který je dotace/a nebo 
návratná finanční výpomoc poskytnuta): 2018. příp. 2019

Místo realizace projektu: Střední škola řemeslná a Základní škola. Soběslav. Wilsonova 405

Celkové výdaje projektu: 38 853 752,98 Kč

Celkové nezpůsobilé výdaje projektu: 3 862 579,00 Kč

Celkové způsobilé výdaje projektu: 34 991 173,98 Kč

Výše dotace z dotačního titulu EU: 29 742 497.88 Kč tj. 85 % způsobilých výdajů

Výše dotace ze státního rozpočtu: 1 749 558.70 Kč tj. 5 % způsobilých výdajů

Výše povinného spolufinancování: 3 499 1 17.40 Kč tj. 10 % způsobilých výdajů
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Zdůvodnění žádosti: (stručný obsah projektu, cíle projektu, plánované aktivity, zdůvodnění potřebnosti 
projektu, výstupy, příp. projektoví partneři)

Budou realizovány stavební práce vedoucí k rozšíření dílen. Stavební práce jsou navrženy s ohledem na 
zajištění bezbariérovosti celého objektu a optimalizace výukových prostor v souladu s průběhem výuky a 
finančních nákladu na vlastní investici a provoz. Dále bude pořízeno nutné vybavení pro výuku, které 
doposud chybí (včetně interaktivních programu, trenažéru pro svařování, autoškolu...).

Požadovaná výše dotace z rozpočtu Jihočeského kraje
na kofinancování způsobilých výdajů projektu: 3 499 117,40 Kč tj. 10 %

Požadovaná výše návratné finanční výpomoci
na předfinancování způsobilých výdajů projektu: 31 492 056,58 Kč tj. 90%

Požadovaná výše dotace z rozpočtu Jihočeského kraje
na financování nezpůsobilých výdajů projektu: 3 462 108,00 Kč

Žadatel tímto prohlašuje, že v případě poskytnutí návratné finanční výpomoci na předfinancování 
způsobilých výdajů projektu z rozpočtu Jihočeského kraje bude podávat žádosti o proplacení 
uskutečněných způsobilých výdajů dle harmonogramu stanoveného ve smlouvě o poskytnutí dotace 
z příslušného dotačního titulu EU a po přijetí příslušných prostředků na svůj účet je bude vracet 
zřizovateli dle podmínek stanovených ve smlouvě o poskytnutí návratné finanční výpomoci z rozpočtu 
Jihočeského kraje.

Žadatel prohlašuje, že uvedené údaje jsou úplné a pravdivé a že nezatajuje žádné okolnosti důležité pro 
posouzení žádosti.

Datum: 8. 3. 2018

Podpis statutárního zástupce žadatele nebo osoby oprávněné jednat za žadatele: 
(V případě zastoupení na základě plné moci je nutno přiložit i příslušnou plnou m

Razítko žadatele:
Střední škola řemeslná a Základní škola, 

Soběslav, Wilsonova 405 
IČ: 72549572
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Seznam příloh: bez příloh
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