
S T A T U T Á R N Í   M Ě S T O 

L I B E R E C  

 

1.  zasedání zastupitelstva města dne: 27. 1. 2011 

Bod pořadu jednání:       

IPRM Rochlice - Dodatek č.1 k Dohodě  

 

Zpracoval: Ing. Martin Čech 

odbor, oddělení: rozvojových projektů, oddělení dotací 

telefon: 48 524 3575 

Schválil: vedoucí oddělení       

 vedoucí odboru Ing. Tomáš Kubica 

Projednáno: RM dne 18.1.2011 

Poznámka:       

Předkládá: 
Mgr. Jan Korytář, v. r. 
primátor města 

 
                                                      

Návrh usnesení 

Zastupitelstvo města po projednání       

s c h v a l u j e      

 
uzavření Dodatku č.1 k dohodě o zabezpečení realizace Integrovaného plánu rozvoje města 
s Českou republikou – Ministerstvem pro místní rozvoj, Staroměstské náměstí 6, 110 15 Pra-
ha 1 
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Důvodová zpráva 
 
 
Město uzavřelo 3.7.2009 Dohodu o zabezpečení realizace Integrovaného plánu rozvoje města 
s Českou republikou – Ministerstvem pro místní rozvoj, Staroměstské náměstí 6, 110 15 Pra-
ha 1. 
Vzhledem k tomu, že město nenaplnilo bod dohody týkající se povinnosti města zajistit pro-
střednictvím proplacených žádostí o platbu jednotlivých dílčích projektů IPRM nejméně 13 % 
celkových způsobilých výdajů IPRM, byl navržen dodatek vypouštějící tuto povinnost z do-
hody. Ostatní ustanovení Dohody zůstávají bez změny.  
 
 
 
Přílohy: Návrh Dodatku č.1 
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Přílohy: Návrh Dodatku č.1 
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                                                                                           Č.j.:  41134/2010 - 26 

                                                                                           Číslo v CES: 4463-22  

                                                                                                 

 

 

Dodatek č.1  

k dohodě o zabezpečení realizace Integrovaného plánu rozvoje města  
 

Česká republika – Ministerstvo pro místní rozvoj 
jako Řídící orgán Integrovaného operačního programu  
se sídlem: Staroměstské náměstí 6, 110 15  Praha 1 
zastoupená: Ing. Kamilem Jankovským, ministrem pro místní  rozvoj              
IČ: 66 00 22 22 

  

(dále jen „ministerstvo“) 

 

na straně jedné 

 

a 

 
STATUTÁRNÍ M ĚSTO LIBEREC 
jako předkladatel Integrovaného plánu rozvoje města 
se sídlem: nám. Dr. E. Beneše 1, 460 59 Liberec 1  
zastoupené: Mgr. Janem Korytářem, primátorem města 
IČ: 00262978  

 

(dále jen „město“) 

 

na straně druhé 

 

uzavřely v souladu s ustanovením § 269 odst. 2 obchodního zákoníku dohodu o zabezpečení 
realizace Integrovaného plánu rozvoje města Liberec – Regenerace sídliště Rochlice (dále 
jen „IPRM“) v rámci Integrovaného operačního programu (dále jen „IOP“), která nabyla plat-
nosti a účinnosti dnem 3. července 2009 (MMR č.j. 582/2009 – 62). 

 

Na základě článku 11 odst. 3 dohody se obě smluvní strany, ministerstvo a město, dohodly 
formou dodatku č.1 k dohodě změnit vybrané části dohody takto:  
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Článek 1 

Změny v dohodě 

 

1. V článku 3 o názvu „Povinnosti města“ se v odst. 2  slova „- do 31.12.2010 prostřednictvím 
proplacených žádostí o platbu jednotlivých projektů musí být vyčerpáno nejméně 13 % cel-
kových způsobilých výdajů IPRM,“ vypouští. 

 

2. Ostatní části dohody ze dne 3. července 2009 se nemění. 

Článek 2 

Závěrečná ustanovení 

 
1. Tento dodatek č.1 nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.   

 
2. Dodatek je vyhotoven ve třech stejnopisech, které mají platnost originálu. Jeden stejnopis 

obdrží město, zbývající dva stejnopisy obdrží ministerstvo. 

 

 

 

V Praze dne ………………                                    V         dne ………….............……  

 

 

Za ministerstvo                                                        Za město 

 

 

……………………………………………             …………………………………………… 

 
 


