
 
 
 
 
 
 

S T A T U T Á R N Í   M Ě S T O 

L I B E R E C  

8. zasedání zastupitelstva města dne: 24. 9. 2015 

Bod pořadu jednání:       

Změnové Rozhodnutí o poskytnutí dotace včetně podmínek k rozhodnutí o poskytnutí 
dotace k projektu Vybrané elektronické služby statutárního města Liberec a jeho orga-
nizací" (CZ.1.06/2.1.00/22.09453) 

 

Stručný obsah: Při přípravě zadávací dokumentace na dodávku SW pro systém řídící 
kontroly a SW pro systém dopravního plánování a modelování bylo zjištěno, že imple-
mentace SW pro finanční řízení je zahrnuta v projektu Otevřené město 
(CZ.1.06/2.1.00/09.07305). Jednalo by se tak o duplicitní implementaci v rámci statutár-
ního města a proto nebude část aktivity finanční řízení v tomto projektu realizována. 
Došlo tedy ke změně v klíčových aktivitách, finanční řízení nebude realizováno a dojde 
ke snížení poskytnuté dotace. Rozhodnutím o poskytnutí dotace (změna) z 31.7.2015 by-
la změněna, ponížena poskytnutá dotace na 2.248.301,- Kč (85% způsobilých výdajů 
projektu).                                

 

Zpracoval: Ing. Alfons Rokoš  

odbor, oddělení:  

telefon: 485 243 076 

Schválil: vedoucí oddělení       

 vedoucí odboru Ing. Jiří Horák, vedoucí odboru strategického rozvoje a dotací 

Projednáno: v RM 8. 9. 2015  

Poznámka:       

Předkládá: 
 

p. Tibor Batthyány, v.r. 
primátor statutárního města Liberec  

Mgr. Jan Korytář, v. r. náměstek primátora  
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Návrh usnesení 

Zastupitelstvo města po projednání       

s c h v a l u j e     

změnu Rozhodnutí o poskytnutí dotace  z 31.7.2015 na projekt Vybrané elektronické služby 
statutárního města Liberec a jeho organizací" dle přílohy č. 1.  

 

a  u k l á d á   

Mgr. Janu Korytářovi, náměstku primátora, zajistit podpis změny Rozhodnutí o poskytnutí 
dotace  z 31.7.2015 k projektu Vybrané elektronické služby statutárního města Liberec a jeho 
organizací" dle přílohy č. 1.         
 T: 9/2015  
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Důvodová zpráva  
 

Při přípravě zadávací dokumentace na dodávku SW pro systém řídící kontroly a SW 
pro systém dopravního plánování a modelování bylo zjištěno, že implementace SW pro 
finanční řízení je zahrnuta v projektu Otevřené město (CZ.1.06/2.1.00/09.07305). Jedna-
lo by se tak o duplicitní implementaci v rámci statutárního města a proto nebude část 
aktivity finan ční řízení v tomto projektu realizována. Došlo tedy ke změně v klíčových 
aktivitách, finanční řízení nebude realizováno a dojde ke snížení poskytnuté dotace. 
Rozhodnutím o poskytnutí dotace (změna) z 31.7.2015 byla změněna, ponížena poskyt-
nutá dotace na 2.248.301,- Kč (85% způsobilých výdajů projektu).                                

Zastupitelstvo města po projednání schválilo 18.12.2014 usnesením č. 296/2014 přijetí dotace 
na projekt „Vybrané elektronické služby statutárního města Liberec a jeho organizací“ 
(CZ.1.06/2.1.00/22.09453) financovaného z Integrovaného operačního programu. Poskytnutá 
dotace činila 85% z celkových způsobilých výdajů projektu, nejvýše však 2,731 696,- Kč. 

Při přípravě zadávací dokumentace na dodávku SW pro systém řídící kontroly a SW pro sys-
tém dopravního plánování a modelování bylo zjištěno, že implementace SW pro finanční ří-
zení je zahrnuta v projektu Otevřené město (CZ.1.06/2.1.00/09.07305). Jednalo by se tak o 
duplicitní implementaci v rámci statutárního města a proto nebude část aktivity finanční řízení 
v tomto projektu realizována. Došlo tedy ke změně v klíčových aktivitách, finanční řízení 
nebude realizováno a dojde ke snížení poskytnuté dotace. Rozhodnutím o poskytnutí dotace 
(změna) z 31.7.2015 byla změněna, ponížena poskytnutá dotace na 2.248.301,- Kč (85% způ-
sobilých výdajů projektu).  
 
Doporučení odboru strategického rozvoje a dotací: 

Souhlasit se změnou Rozhodnutí o poskytnutí dotace  z 31.7.2015 na projekt Vybrané elek-
tronické služby statutárního města Liberec a jeho organizací" dle přílohy č. 1. 
 
 
Formulace usnesení byla konzultována s odborem právním a veřejných zakázek před projed-
náním v radě města. 
 
 
 
Příloha č. 1: Rozhodnutí o poskytnutí dotace (změna)  
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