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Zápis

z 96. mimořádné schůze Rady města Pardubic,
která se konala dne 26.08.2014 od 15:30  hodin
v kanceláři paní primátorky 
Přítomni:
Jindřich Tauber, Michal Koláček,  Jan Němec,  Štěpánka Fraňková, Milan Košař, František Brendl, 

Omluveni:
Jiří Rozinek, Vítězslav Novohradský, Libor Slezák, Jaroslav Mojžíš, Josef Kubát


I.
Schválení programu schůze

Program 96. mimořádné schůze rady města byl schválen takto:    	(pro 6)

1. Souhlas zřizovatele s uzavřením smluv o partnerství se ZŠ v rámci projektu "Pracujeme s novými technologiemi"
P: Jindřich Tauber, náměstek primátorky 
Z: Olga Havlíková, odbor školství, kultury a sportu 
 ______________________________________________________________________________________

III.
Schválení usnesení z 95. schůze rady města a
jmenování ověřovatelů z 96. mimořádné schůze RmP

Usnesení z předešlé 95. řádné schůze RmP byla  s c h v á l e n a.

Ověřovateli zápisu z 96. mimořádné schůze RmP byli jmenováni:        Michal Koláček  	 
			 		   Milan Košař
______________________________________________________________________________________

IV.
Pořadí projednávaných zpráv

1.
Souhlas zřizovatele s uzavřením smluv o partnerství se ZŠ v rámci projektu "Pracujeme s novými technologiemi" 

Zpravodaj: Jindřich Tauber, náměstek primátorky 
	Stručně okomentoval návrhy s tím, že souhlas města umožní školám čerpat finanční prostředky z EU ve výši 2,3 mil. Kč.


Návrh č. 1 
Přijaté usnesení č. 6707/2014			(pro 6)

Rada města Pardubic
S o u h l a s í 
s uzavřením Smlouvy o partnerství s finančním příspěvkem mezi společností SMARTER Training &  Consulting, s. r. o., IČ 26758491 a Základní školou Pardubice-Polabiny, 
Npor. Eliáše 344 , IČ 60159022 k realizaci projektu "Pracujeme s novými technologiemi", reg. č. CZ.1.07/1.3.00/51.0038. Partnerská smlouva je přílohou tohoto usnesení, kdy celkový rozpočet projektu činí 36 078 251,--Kč a z toho finanční příspěvek partnera na nákup tabletů úhradu mzdových prostředků koordinátora je 505 840,--Kč. Projekt je do výše 100% způsobilých nákladů financován ESF CR a SR ČR prostřednictvím Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost, výzva č. 51, oblasti podpory 1.3 Další vzdělávání pracovníků škol a školských zařízení.


Návrh č. 2 
Přijaté usnesení č. 6708/2014			(pro 6)

Rada města Pardubic
S o u h l a s í 
s uzavřením Smlouvy o partnerství s finančním příspěvkem mezi společností SMARTER Training &  Consulting, s. r. o., IČ 26758491 a Základní školou Pardubice, Josefa Ressla 2258, IČ 46496921 k realizaci projektu "Pracujeme s novými technologiemi", reg. č. CZ.1.07/1.3.00/51.0038. Partnerská smlouva je přílohou tohoto usnesení, kdy celkový rozpočet projektu činí 36 078 251,--Kč a z toho finanční příspěvek partnera na nákup tabletů, notebooků, a úhradu mzdových prostředků koordinátora je 520 840,--Kč. Projekt je do výše 100% způsobilých nákladů financován ESF CR a SR ČR prostřednictvím Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost, výzva č. 51, oblasti podpory 1.3 Další vzdělávání pracovníků škol a školských zařízení. 


Návrh č. 3 
Přijaté usnesení č. 6709/2014			(pro 6)

Rada města Pardubic
S o u h l a s í 
s uzavřením Smlouvy o partnerství s finančním příspěvkem mezi společností SMARTER Training &  Consulting, s. r. o., IČ 26758491 a Základní školou Pardubice, Benešovo náměstí 590, IČ 60158999 k realizaci projektu "Pracujeme s novými technologiemi", reg. č. CZ.1.07/1.3.00/51.0038. Partnerská smlouva je přílohou tohoto usnesení, kdy celkový rozpočet projektu činí 36 078 251,--Kč a z toho finanční příspěvek partnera na nákup tabletů, netbooků a úhradu mzdových prostředků koordinátora 815 840,--Kč. Projekt je do výše 100% způsobilých nákladů financován ESF CR a SR ČR prostřednictvím Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost, výzva č. 51, oblasti podpory 1.3 Další vzdělávání pracovníků škol a školských zařízení.


Návrh č. 4 
Přijaté usnesení č. 6710/2014			(pro 6)

Rada města Pardubic
S o u h l a s í 
s uzavřením Smlouvy o partnerství s finančním příspěvkem mezi společností SMARTER Training &  Consulting, s. r. o., IČ 26758491 a Základní školou praktickou a mateřskou školou speciální Pardubice, A. Krause 2344-5, IČ 60159138 k realizaci projektu "Pracujeme s novými technologiemi", reg. č. CZ.1.07/1.3.00/51.0038. Partnerská smlouva je přílohou tohoto usnesení, kdy celkový rozpočet projektu činí 36 078 251,--Kč a z toho finanční příspěvek partnera na nákup tabletů a úhradu mzdových prostředků koordinátora a související náklady partnera projektu je 386 880,--Kč. Projekt je do výše 100% způsobilých nákladů financován ESF CR a SR ČR prostřednictvím Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost, výzva č. 51, oblasti podpory 1.3 Další vzdělávání pracovníků škol a školských zařízení.





									……………………………………….
                                                                                               			    Štěpánka   F r a ň k o v á
									 primátorka města Pardubic






Ověřovatelé:




…………………………………………….								
Michal  K o l á č e k   	




……………………………………………
Milan  K o š a ř 
_________________________________________________________________________________
Pardubice 27.08.2014						(Jména jsou uváděna bez titulů)
Zpracovala: Alena Pešková, organizační odd. KP
Celkem 3 stránky zápisu
Originál zápisu včetně všech příloh, které podléhají ochraně osobních údajů a nemohou být  na webových stránkách města zveřejněny, je možné občanům města Pardubic poskytnout na organizačním odd. MmP, Pernštýnské nám. 1.





