
S T A T U T Á R N Í   M Ě S T O 

L I B E R E C  

 

6.  zasedání zastupitelstva města dne: 27. 6. 2013 

Bod pořadu jednání:       

Schválení Dodatku č. 2 ke Smlouvě o poskytnutí dotace č. LB/1174/S na projekt "Revi-
talizace vícefunkčních hřišt při ZŠ Švermova a ZŠ Aloisina výšina" 

 

 

Zpracovala:  Ing. Hana Vávrová 

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: radou města dne 18.6.2013 

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     
 
uzavření Dodatku č. 2 Smlouvy o poskytnutí dotace č.  LB/1174/S na projekt „Revitalizace 
vícefunkčních hřišť při ZŠ Švermova a ZŠ Aloisina výšina“ realizovaný v rámci IPRM 
Liberec - Atraktivní a kvalitní život v Liberci 
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a ukládá 
 

Bc. Martině Rosenbergové, primátorce města, zajistit podpis příslušného dodatku dotační 
smlouvy. 

T: ihned 
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Důvodová zpráva  

 
Smlouva o poskytnutí dotace k projektu „Revitalizace vícefunkčních hřišť při ZŠ Švermova a 
ZŠ Aloisina výšina“ mezi SML a Regionální radou NUTS II Severovýchod byla schválena 
usnesením ZM č.183/2012 dne 6. 9. 2012 a byla podepsána dne 10. 10. 2012. 
 
Poskytovatel dotace dne 3. 4. 2013 akceptoval dodatek Smlouvy o poskytnutí dotace č. 1. 
Jedná se o změnu v projektu týkající se revize projektového záměru v rámci administrativního 
zajištění a úprav indikativního seznamu projektů v IPRM Liberec – Atraktivní a kvalitní život 
v Liberci. Oznámení o změně se týká především navýšení počtu indikátorů projektu o indiká-
tor plochy brownfields.  

 

Nové monitorovací indikátory: 

Indikátor M ěrná jednotka Počáteční hodnota Plánovaná hodnota 

65.01.00 Plocha re-
generovaného a revi-
talizovaného území 
celkem 

ha 0,00 
2,79 

(28. 2. 2014) 

65.20.00 Plocha revi-
talizovaných nevyu-
žívaných nebo zane-
dbaných areálů 
(brownfields) celkem 

ha 0,00 
2,79 

(28. 2. 2014) 

 

Dále bylo podáno i Oznámení o změně v projektu týkající se posunu dat fyzické realizace 
projektu. Toto Oznámení o změně bylo poskytovatelem dotace akceptováno 14. 5. 2013 a 
rovněž byl na SML zaslán dodatek Smlouvy o poskytnutí dotace č. 2, ve kterém je změna 
termínů zohledněna.  

K posunu termínu fyzické realizace projektu došlo z důvodů přiznání finančních prostředků 
na realizaci projektu až v roce 2013. 
 
Současně byla provedena změna v projektu v rámci převodu prostředků na zpracování projek-
tové žádosti z kategorie neinvestičních výdajů do výdajů investičních, které budou zahrnuty 
do pořizovací ceny investice.  

 

Nový Finanční plán: 

Pořadí žá-
dosti o plat-

bu 

Datum předložení 
žádosti o platbu 

Předpokládaná poža-
dovaná částka k pro-
placení dotace RR 

(Kč) 

Z toho neinves-
tiční (Kč) 

Z toho inves-
tiční (Kč) 

1 31.10.2013 5 982 519,10 96 900,00 5 784 639,10 

2 28.2.2014 13 037 029,22 71 400,00 12 965 629,22 
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Plánovaný přehled financování: 

Celkové zdroje 
 

22 375 939,20 

Celkové způsobilé výdaje 
 

22 375 939,20 

Celkové nezpůsobilé výdaje 
 

0,00 

Celkové způsobilé investiční výdaje 
 

22 177 939 20 

Celkové způsobilé neinvestiční výdaje 
 

198 000,00 
 
 
 
 
Přílohy: 

1. Dodatek č. 2 ke Smlouvě o poskytnutí dotace č. LB/1174/S na projekt „Revitalizace 
vícefunkčních hřišť při ZŠ Švermova a ZŠ Aloisina výšina“ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 












