
 
 

S T A T U T Á R N Í   M Ě S T O 

L I B E R E C  

 

7. zasedání zastupitelstva města dne: 3. 9. 2015 

Bod pořadu jednání:       

Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace na projekt "Volnočasové plochy Liberec 
I" 
 

 

Smlouva o poskytnutí dotace v rámci projektu „Volnočasové plochy Liberec I“ byla 
uzavřena dne 10. 4. 2015. Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace řeší změnu 
termínu ukončení projektu na 15. 10. 2015 (původně 25.6.2015) v důsledku posunu 
výběrového řízení na stavební práce a současně změnu rozpočtu projektu, kdy investiční 
dotace je ve výši 21 601 755,61 Kč (původní výše 22 670 640,65 Kč) a neinvestiční dotace 
ve výši 581 033,17 Kč (původní výše 0,- Kč). Z důvodu aktualizace podmínek při 
porušení rozpočtové kázně ze strany poskytovatele dotace současně došlo i ke změně 
Přílohy č. 2. Uvedené změny nebudou mít negativní vliv na naplnění stanovených cílů 
projektu. 

 

Zpracoval: Ing. Hana Vávrová 

odbor, oddělení: odbor strategického rozvoje a dotací, oddělení přípravy a řízení 
projektů 

telefon: 48 524 3189 

Schválil: vedoucí oddělení Ing. Jiří Horák 

 vedoucí odboru Ing. Jiří Horák 

Projednáno: radou města dne 21. 7. 2015 

Poznámka:       

Předkládá: 
 

Tibor Batthyány, v.r. 

primátor statutárního města Liberec      

 Mgr. Jan Korytář, v. r. náměstek primátora  

Návrh usnesení 

Zastupitelstvo města po projednání      
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s c h v a l u j e 
 
uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace v rámci projektu „Volnočasové plochy 
Liberec I“ dle přílohy č. 1 
 
 
a  u k l á d á 
 

Mgr. Janu Korytářovi, náměstkovi primátora, zajistit podpis příslušného dodatku ke Smlouvě o 
poskytnutí dotace. 
 

 
T: 9/2015 
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Důvodová zpráva 
 
Smlouva o poskytnutí dotace v rámci projektu „Volnočasové plochy Liberec I“ byla 
uzavřena dne 10. 4. 2015. Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace řeší změnu 
termínu ukončení projektu na 15. 10. 2015 (původně 25.6.2015) v důsledku posunu 
výběrového řízení na stavební práce a současně změnu rozpočtu projektu, kdy investiční 
dotace je ve výši 21 601 755,61 Kč (původní výše 22 670 640,65 Kč) a neinvestiční dotace 
ve výši 581 033,17 Kč (původní výše 0,- Kč). Z důvodu aktualizace podmínek za porušení 
rozpočtové kázně současně došlo i ke změně Přílohy č. 2. Uvedené změny nebudou mít 
negativní vliv na naplnění stanovených cílů projektu. 

 
Smlouva o poskytnutí dotace v rámci projektu „Volnočasové plochy Liberec I“ mezi 
statutárním městem Liberec (SML) a Regionální radou NUTS II Severovýchod byla schválena 
zastupitelstvem města dne 26. 3. 2015 usnesením č. 62/2015 a byla podepsána dne 10. 4. 2015. 
 
Odbor strategického rozvoje a dotací předložil poskytovateli dotace Oznámení o změně 
v projektu týkající se změny harmonogramu projektu v důsledku posunu výběrového řízení na 
stavební práce a zároveň změnu rozpočtu projektu. Tyto změny byly poskytovatelem dotace 
akceptovány dne 22. 6. 2015. V souvislosti s výše uvedeným byl na SML zaslán dodatek č. 1 
Smlouvy o poskytnutí dotace, který zohledňuje ukončení projektu nejdéle do 15. 10. 2015 
(původně 25.6.2015) a předložení Závěrečné monitorovací zprávy do 10 dnů. Současně 
Dodatek č. 1 řeší výši poskytnuté investiční dotace 21 601 755,61 Kč (původní výše 
22 670 640,65 Kč) a výši neinvestiční dotace 581 033,17 Kč (původní výše 0,- Kč).  
 
V návaznosti na aktualizaci podmínek za porušení rozpočtové kázně současně došlo i ke změně 
Přílohy č. 2 Smlouvy o poskytnutí dotace č. LB/1335/S - Snížené odvody v případě porušení 
povinnosti dle smlouvy o poskytnutí dotace, která nemá přímý vliv na způsobilost výdaje – viz 
Příloha tohoto materiálu.  
 
Formulace usnesení byla konzultována s odborem právním a veřejných zakázek před 
projednáním v radě města. 
 
 
 
 
 
Přílohy: 

1) Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace č. LB/1335/S 
2) Smlouva o poskytnutí dotace č. LB/1335/S 

 




















































































