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

Bod pořadu jednání:       

Dodatek č. 2 k dotaci na projekt „Varovný systém ochrany před povodněmi v ORP 
Liberec“ 
 

 

Stručný obsah: Změnu, kterou upravuje dodatek č. 2 a změněné rozhodnutí, je posun 
termínu pro závěrečné vyhodnocení akce do 30. 9. 2015 (původně do 30. 6. 2015), 
z důvodů včasného nevyhotovení posouzení ze strany Ministerstva životního prostředí 
(MŽP) týkající se projektu Varovný systém ochrany před povodněmi v ORP Liberec. 
Pokud nebude v nejbližší době vydáno posouzení MŽP, bude poskytovatel dotace (Státní 
fond životního prostředí) opět požádán o prodloužení termínu do 31. 12. 2015. 
 

Zpracoval: Ing. Hana Vávrová 

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

telefon: 48 524 3189 

Schválil: vedoucí oddělení       

 vedoucí odboru  Ing. Jiří Horák 

Projednáno: radou města dne 15.9.2015 

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. 2 ke smlouvě č. 11099381 o poskytnutí podpory ze Státního fondu život-
ního prostředí ČR v rámci Operačního programu životní prostředí dle přílohy č. 2, v souladu s 
Rozhodnutím o poskytnutí dotace  (změna) i.č. EDS 115D112000755 dle přílohy č.1 
v souvislosti s realizací projektu „Varovný systém ochrany před povodněmi v ORP Liberec, 
reg. č. CZ.1.02/1.3.00/11.10583. 
 
a  u k l á d á  
 
Mgr. Janu Korytářovi, náměstkovi primátora, zajistit podpis dodatku č. 2 smlouvy o poskyt-
nutí podpory ze Státního fondu životního prostředí 
 

T: Neprodleně 
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Důvodová zpráva 
 
 
Změnu, kterou upravuje dodatek č. 2 a změněné rozhodnutí, je posun termínu pro závě-
rečné vyhodnocení akce do 30. 9. 2015 (původně do 30. 6. 2015), z důvodů včasného ne-
vyhotovení posouzení ze strany Ministerstva životního prostředí (MŽP) týkající se pro-
jektu Varovný systém ochrany před povodněmi v ORP Liberec. Pokud nebude 
v nejbližší době vydáno posouzení MŽP, bude poskytovatel dotace (Státní fond životního 
prostředí) opět požádán o prodloužení termínu do 31. 12. 2015. 
 
Posouzení od Ministerstva životního prostředí (MŽP) je posledním dokumentem, který musí 
město v uvedeném termínu předložit na Státní fond životního prostředí k vyúčtování uvede-
ného projektu. Dne 20. 8. 2015 byly doloženy připomínky na MŽP, které následně zaslalo 
žádost o další doplnění. Jelikož netušíme, jak dlouho budeme připomínky s MŽP vypořádá-
vat, nejsme schopni předjímat dodržení termínu k závěrečnému vyhodnocení akce do 
30. 9. 2015. Pokud nebude v nejbližší době vydáno toto posouzení MŽP, bude poskytovatel 
dotace (SFŽP) opět požádán o prodloužení termínu do 31. 12. 2015. 
 
Formulace usnesení byla konzultována s odborem právním a veřejných zakázek před projed-
náním v radě města.  
 
 
Přílohy: 

1) Rozhodnutí o poskytnutí dotace (změna) 
2) Dodatek č. 2 ke smlouvě č. 11099381 o poskytnutí podpory ze SFŽP 
3) Smlouva č. 11099381 o poskytnutí podpory ze SFŽP vč. Dodatku č. 1 
4) Žádost o prodlužení termínu ZVA do 31. 12. 2015 





















































      

Telefon 
485 243 111 

Fax 
485 243 113 

IČ 
00262978 

Elektronická podatelna 
posta@magistrat.liberec.cz 

E-mail 
info@magistrat.liberec.cz 

Datová schránka Statutárního města Liberec 
(Magistrátu města Liberec) ID 7c6by6u 
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náměstí Dr. E. Beneše 1, 460 59  Liberec 1 
 

 Státní fond životního prostředí 
 Karásek Lukáš 
 Olbrachtova 2006/9 
 14000 Praha 4 
       

 
 
 
Váš dopis značky / ze dne Naše značka Vyřizuje / telefon V Liberci dne 
      CJ MML 164736/15 Vávrová/485 243 189 8. 9. 2015 
 
 
Žádost o posun termínu ZVA projektu Varovný systém ochrany před povodněmi v ORP 
Liberec (Ač. 11099381, Id projektu: 16132400) 
 
 
Vážený pane Karásku, 

 

žádám Vás o posun termínu ZVA v projektu Varovný systém ochrany před povodněmi v ORP 
Liberec (Ač. 11099381, Id projektu: 16132400) č. projektu: CZ.1.02/1.3.00/11.10583. 

Stávající termín pro dodání podkladů pro ZVA je 30. 9. 2015. Dne 20. 8. 2015 byly doloženy 
připomínky na MŽP, které následně zaslalo žádost o další doplnění. Jelikož netušíme, jak 
dlouho budeme připomínky s MŽP vypořádávat, nejsme schopni předjímat dodržení termínu 
k ZVA. 

Z tohoto důvodu Vás žádáme o posunutí termínu předložení dokumentace k ZVA u tohoto 
projektu do 31. 12. 2015. 

 

 

S pozdravem  

 

 

Tibor Batthyány 

primátor města 

 


