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S T A T U T Á R N Í   M Ě S T O 

L I B E R E C  

 

9. zasedání zastupitelstva města dne: 29. 10. 2015 

Bod pořadu jednání:       

Dodatek č. 5 ke Smlouvě o poskytnutí dotace k projektu „Administrativní zajištění a 
řízení tematického IPRM“ 

 

 

Stručný obsah: Dodatek č. 5 zohledňuje posunutí termínu ukončení realizace projektu 
do 31. 12. 2015 z důvodu ukončení dílčích projektů IPRM po 30. 11. 2015, kdy byl 
stanoven původní termín pro ukončení projektu. 

 

Zpracoval: Ing. Hana Vávrová 

odbor, oddělení: odbor 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 20. 10. 2015 

Poznámka:       

Předkládá: 
 

 

p. 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. 5 ke Smlouvě o poskytnutí dotace k projektu „Administrativní zajištění  
a řízení tematického IPRM“ dle přílohy č. 1 
 
 
a  u k l á d á  
 

Mgr. Janu Korytářovi, náměstkovi primátora, zajistit podpis příslušného dodatku dotační 
smlouvy  

T: 11/2015 
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Důvodová zpráva 

 
Dodatek č. 5 zohledňuje posunutí termínu ukončení realizace projektu do 31. 12. 2015 
z důvodu ukončení dílčích projektů IPRM po 30. 11. 2015, kdy byl stanoven původní 
termín pro ukončení projektu. 
 

Smlouva o poskytnutí dotace k projektu „Administrativní zajištění a řízení tematického IPRM“ 
mezi statutárním městem Liberec a Regionální radou NUTS II Severovýchod byla schválena 
usnesením ZM č. 292/2012 dne 13. 12. 2012 a byla podepsána dne 4. 2. 2013 (Příloha č. 2). 

 
Dodatek č. 1 byl schválen usnesením ZM č. 153/2013 dne 5. 9. 2013 a řešil změnu bankovního 
účtu projektu. Dodatek č. 2, který byl schválen usnesením ZM č. 221/2014 dne 4. 9. 2014, řešil 
změnu přílohy č. 2 smlouvy o poskytnutí dotace č. LB/1176/S Snížené odvody v případě 
porušení povinnosti dle smlouvy o poskytnutí dotace, které nemá přímý vliv na způsobilost 
výdaje a změnu bankovního spojení. Dne 18. 12. 2014 usnesením č. 299/2014 byla 
Dodatkem č. 3 nahrazena příloha č. 2 smlouvy o poskytnutí dotace. Dodatek č. 4 řešil změnu 
termínu ukončení projektu na 30. 11. 2015 (původně 30. 6. 2015) a byl schválen usnesením ZM 
č. 139/2015 dne 28. 5. 2015 (Příloha č. 2).  
 
Dodatek č. 5 je reakcí poskytovatele dotace na Oznámení příjemce dotace o změnách v 
projektu ze dne 3. 7. 2015. V Oznámení příjemce dotace o změnách v projektu bylo požádáno o 
posunutí termínu ukončení realizace projektu do 31. 12. 2015. Důvodem je ukončení dílčího 
projektu IPRM Lůžkový hospic v Libereckém kraji po 30. 11. 2015, kdy byl stanoven původní 
termín pro ukončení projektu. Dodatek zároveň reaguje na žádost o prodloužení termínu 
ukončení projektu tak, aby závěrečná konference proběhla až po ukončení všech projektů. 
Současně poskytovatel finančních prostředků mění i Přílohu č. 2 smlouvy o poskytnutí dotace. 
 
 
Formulace usnesení byla konzultována s odborem právním a veřejných zakázek před 
projednáním v radě města. 
 
 
 
 
 
 
Přílohy: 
 
1. Dodatek č. 5 ke Smlouvě o poskytnutí dotace k projektu „Administrativní zajištění a 
řízení tematického IPRM“ 

2. Smlouva o poskytnutí dotace k projektu „Administrativní zajištění a řízení 
tematického IPRM“ vč. dodatků č. 1-4 
 
 
 

 
















































































































































