
S T A T U T Á R N Í   M Ě S T O 

L I B E R E C  

 

11.  zasedání zastupitelstva města dne: 13. 12. 2012 

Bod pořadu jednání: mimořádný 

Schválení smlouvy o poskytnutí dotace a schválení příjetí dotace na projekt "Adminis-
trativní zajišt ění a řízení IPRM"  

 

 

Zpracoval: Ing. Hana Josefíková  

odbor, oddělení: odbor strategického rozvoje a dotací 

oddělení přípravy a řízení projektů 

telefon: 48 524 3189 

Schválil: vedoucí oddělení Ing. Martin Čech 

 vedoucí odboru Ing. Michal Vereščák 

Projednáno: 20. Radou města dne 4. 12. 2012 

Poznámka:       

Předkládá: 
 

Bc. Martina Rosenbergová, v.r. 

primátorka Statutárního města Liberec 
Lukáš Martin, v.r. náměstek primátorky  

   

Návrh usnesení 

Zastupitelstvo města po projednání       

s c h v a l u j e     
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1. uzavření Smlouvy o poskytnutí dotace s číslem LB/1176/S na projekt 
„Administrativní zajišt ění a řízení IPRM“  z Regionálního operačního programu 
NUTS II Severovýchod,  

2. přijetí dotace na projekt „Administrativní zajišt ění a řízení IPRM“  z Regionálního 
operačního programu NUTS II Severovýchod. Poskytnutá dotace bude činit 85% z 
celkových způsobilých výdajů projektu, nejvýše však 4 184 016,26 Kč. 

 
a ukládá 
 
Lukášovi Martinovi, náměstkovi primátorky, zajistit podpis Smlouvy o poskytnutí dotace s 
číslem LB/1176/S na projekt „Administrativní zajišt ění a řízení IPRM“  z Regionálního 
operačního programu NUTS II Severovýchod. 

 

          T: prosinec 2012 
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Důvodová zpráva  
 
Zastupitelstvo města schválilo dne 26.1.2012 usnesením č. 16/2012 zařazení projektu „Admi-
nistrativní zajištění a řízení IPRM“ na indikativní seznam IPRM Liberec - Atraktivní a kvalit-
ní život v Liberci. 
Zastupitelstvo města schválilo dne 23.2.2012 usnesením č. 48/2012 podání dotační žádosti o 
poskytnutí dotace předmětného projektu do kontinuální výzvy Regionální rady regionu 
soudržnosti Severovýchod. 
 
Žádost o dotaci byla usnesením Výboru Regionální rady soudržnosti Severovýchod schválena 
a Statutárnímu městu Liberec jakožto žadateli jsou nyní předložena čtyři pare návrhu 
Smlouvy o poskytnutí dotace č. LB/1176/S. Tento návrh smlouvy má být v případě souhlasu 
RM a schválení ZM doručen zpět poskytovateli dotace, a to podepsaný statutárním zástup-
cem, včetně doplnění příslušného usnesení Zastupitelstva města o schválení předloženého 
návrhu smlouvy o poskytnutí dotace a přijetí dotace. 
 
Náplní tohoto projektu je zejména řízení procesu realizace a čerpání  manažerem IPRM ve 
spolupráci s externím specialistou, zajištění publicity dle požadavků poskytovatele dotace či 
pronájem SW pro řízení projektů. 
 
Předpokládané celkové způsobilé výdaje projektu jsou 4 940 166,26 Kč, výše dotace činí 
84,69% CZV, tj. 4 184 016,26 Kč, na vlastní podíl tedy zbývá 756 150,- Kč. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Přílohy: 

1. Smlouva o poskytnutí dotace na projekt „Administrativní zajištění a řízení IPRM“ s 
číslem LB/1176/S z Regionálního operačního programu NUTS II Severovýchod  










































