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V Kostomlatech n. Labem dne 15. 2. 2023 

 
 
 

Podkladový materiál předkládá Podkladový materiál zpracoval/a 

 
……………………………………………… 
Ing. Romana Hradilová, starostka obce 

 
……………………………………………… 
Ing. Romana Hradilová, starostka obce 

 
Bod č. 16: Podání žádosti o dotaci na rekonstrukci MŠ – IV. etapa – dotační management 
 
 
DŮVODOVÁ ZPRÁVA: 
Ministerstvo financí vyhlásilo dotační výzvu pro obce do 3.000 obyvatel na rekonstrukci a 
modernizaci veřejných budov, mezi které patří i školní budovy. Vzhledem k tomu, že 
potřebujeme zrekonstruovat poslední pavilon MŠ a zvýšit tak tím kapacitu v počtu dětí 
umístěných do MŠ, chceme ve vyhlášeném termínu požádat o dotaci na tuto akci. Uzávěrka 
žádostí o podání dotace je stanovena na 3. 3. 2023. 
 
 
V této souvislosti jsme oslovili společnosti, zabývající se zpracováním podkladů pro podání 
žádosti o dotace, se žádostí o zpracování cenové nabídky, která by zahrnovala sepsání 
žádosti o poskytnutí dotace a v případě obdržení této dotace i další úkony, související s její 
administrací (tj. zpracování podkladů pro vydání Rozhodnutí o poskytnutí dotace, projektový 
management a předložení závěrečného vyhodnocení akce atd.). 
 
Obci byly na základě tohoto požadavku předloženy dvě cenové nabídky. První nabídka byla 
doručena od společnosti FILAGONA s.r.o. Tato společnost již pro obec získala dotaci a to na 
rekonstrukci MŠ ve výši 19,5 mil. Kč, rekonstrukci ZŠ ve výši cca 8 mil. Kč a dále na 
rekonstrukci lávky a chodníků II. etapa ve výši cca 19 mil. Kč. Druhou nabídku doručila 
společnost ArcDesign s.r.o. Obě společnosti požadují odměnu za svoji činnost pouze 
v případě přiznání dotace.  
 
 
Společnost FILAGONA s.r.o. předložila obci cenovou nabídku, na základě které požaduje za 
všechny úkony, související s kompletní administrací dotace na rekonstrukci posledního 
pavilonu MŠ odměnu ve výši 5% z přiznané výše dotace. Společnost ArcDesign s.r.o. 
požaduje za tyto činnosti 7 % z přiznané výše dotace.  
 
Zastupitelům obce je na základě výše uvedeného předkládáno ke schválení podání žádosti o 
dotaci, prostřednictvím společnosti FILAGONA s.r.o., se kterou bude uzavřena příslušná 
Příkazní smlouva.  
 
 
VZTAH K ROZPOČTU: 
Cena za zpracování žádosti o poskytnutí dotace bude uhrazena z paragrafu 3111 Mateřské 
školy – položka 6121 stavby. 
 
 
NÁVRH USNESENÍ: 
 
1) Zastupitelstvo obce Kostomlaty nad Labem schvaluje podání žádosti o dotaci na akci: „MŠ 

Kostomlaty nad Labem stavební úpravy – IV. etapa“. 
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2) Zastupitelstvo obce Kostomlaty nad Labem schvaluje Příkazní smlouvu mezi obcí 

Kostomlaty nad Labem, jako příkazcem a společností FILAGONA s.r.o., Praha 1, jako 
příkazníkem, na dotační management pro akci: „MŠ Kostomlaty nad Labem stavební 
úpravy – IV. etapa“. 

 
 
 
PŘÍLOHY:  
2x cenová nabídka (FILAGONA s. r. o., ArcDesign s. r. o.) 
Příkazní smlouva 


