
 
 

 

S T A T U T Á R N Í   M Ě S T O 

L I B E R E C  

 

7.  zasedání zastupitelstva města dne: 5.9. 2013 

Bod pořadu jednání:       

Dodatky k dotačním smlouvám                             

 

Zpracoval:  Ing. Alfons Rokoš 

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

telefon: 48 524 3196 

Schválil: vedoucí oddělení Ing. Martin Čech 

 vedoucí odboru Ing. Michal Vereščák 

Projednáno: radou města dne 14.8.2013 

Poznámka:       

Předkládá: 
 

Bc. Martina Rosenbergová, v.r. 

primátorka Statutárního města Liberec  

   

Návrh usnesení 

Zastupitelstvo města po projednání       

s c h v a l u j e     
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1. uzavření Dodatku č. 2 ke Smlouvě o realizaci grantového projektu č. 
CZ.1.07/1.1.22/01.0026 v rámci globálního grantu „Zvyšování kvality ve vzdělávání 
v Libereckém kraji II“ č. OLP/3673/2011  

2. uzavření Dodatku č. 2 ke Smlouvě o poskytnutí dotace k projektu „Administrativní 
zajištění IPRM“ č. CZ.1.13/2.1.00/11.00758 

3. uzavření Dodatku č. 1 Smlouvy o poskytnutí dotace k projektu „Administrativní 
zajištění a řízení tematického IPRM“ č. CZ.1.13/2.1.00/27.01176 

4. uzavření Dodatku č. 2 Smlouvy o poskytnutí dotace k projektu „Centrum aktivního 
odpočinku – Lidové sady“ č. CZ.1.13/2.1.00/27.01203 

5. uzavření Dodatku č. 3 Smlouvy o poskytnutí dotace k projektu „Revitalizace 
městských lázní na galerijní objekt“ č. CZ.1.13/2.1.00/27.01139 

 
a ukládá 
 

Bc. Martině Rosenbergové, primátorce města, zajistit podpis příslušných dodatků dotačních 
smluv. 

T: 9/2013 
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Důvodová zpráva  
V souladu s proběhlými oznámeními o změnách v projektech byly SML doručeny dodatky 
dotačních smluv na: 

1. Smlouva o poskytnutí dotace k projektu „Praktické ověřování získaných znalostí na 
libereckých ZŠ“ CZ.1.07/1.1.22/01.0026 mezi SML a Libereckým krajem byla 
schválena zastupitelstvem města usnesením č. 268/2011 ze dne 15.12.2011. Smlouva 
byla podepsána dne 30.12.2011. Dodatek č. 2 je uzavírán z důvodu úpravy řízené 
dokumentace Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost 
poskytovatelem finančních prostředků. Dodatek je v příloze č. 1 

2. Smlouva o poskytnutí dotace k projektu „Administrativní zajištění IPRM“ 
CZ.1.13/2.1.00/11.00758 mezi SML a Regionální radou regionu soudržnosti 
Severovýchod byla schválena zastupitelstvem města usnesením č. 101/10 z 29.4.2010. 
Smlouva byla podepsána dne 12.5.2010 s číslem LB/0758/S.  
Dodatek č. 2 je uzavírán z důvodu změny zvláštního účtu projektu na 251344/6100, 
Equa bank, a.s. Dodatek je v příloze č. 2 

3. Smlouva o poskytnutí dotace k projektu „Administrativní zajištění a řízení 
tematického IPRM“ č. CZ.1.13/2.1.00/27.01176 mezi SML a Regionální radou 
regionu soudržnosti Severovýchod byla schválena zastupitelstvem města usnesením č. 
292/2012. Smlouva byla podepsána dne 4.2.2013 s číslem LB/1176/S.  
Dodatek č. 1 je uzavírán z důvodu změny zvláštního účtu projektu na 251352/6100, 
Equa bank, a.s. Dodatek je v příloze č. 3 

4. Smlouva o poskytnutí dotace k projektu „Centrum aktivního odpočinku – Lidové 
sady“ č. CZ.1.13/2.1.00/27.01203 mezi SML a Regionální radou regionu soudržnosti 
Severovýchod byla schválena zastupitelstvem města usnesením č. 182/2012. Smlouva 
byla podepsána dne 24.9.2012 s číslem LB/1203/S. Dodatek č. 1 je uzavírán z důvodu 
změny projektového účtu na 251336/6100, Equa bank, a.s. Dodatek je v příloze č. 4 

5. Smlouva o poskytnutí dotace k projektu „Revitalizace městských lázní na galerijní 
objekt“ č. CZ.1.13/2.1.00/27.01139 mezi SML a Regionální radou regionu soudržnosti 
Severovýchod byla schválena zastupitelstvem města usnesením č. 180/2011. Smlouva 
byla podepsána dne 17.10.2011 s číslem LB/1139/S. Dodatek č. 3 je uzavírán 
z důvodu úpravy termínu ukončení projektu a úpravy monitorovacích indikátorů. 
Dodatek je v příloze č. 5 

 
 

Přílohy: 
Příloha č. 1 Dodatek č. 2 ke Smlouvě o realizaci grantového projektu č. 
CZ.1.07/1.1.22/01.0026 v rámci globálního grantu „Zvyšování kvality ve vzdělávání 
v Libereckém kraji II“ č. OLP/3673/2011 
 
Příloha č. 2  Dodatek č. 2 ke Smlouvě o poskytnutí dotace k projektu „Administrativní 
zajištění IPRM“ č. CZ.1.13/2.1.00/11.00758 
 
Příloha č. 3 Dodatek č. 1 Smlouvy o poskytnutí dotace k projektu „Administrativní zajištění a 
řízení tematického IPRM“ č. CZ.1.13/2.1.00/27.01176 
 
Příloha č. 4 Dodatek č. 2 Smlouvy o poskytnutí dotace k projektu „Centrum aktivního 
odpočinku – Lidové sady“ č. CZ.1.13/2.1.00/27.01203 
 
Příloha č. 5 Dodatek č. 3 Smlouvy o poskytnutí dotace k projektu „Revitalizace městských 
lázní na galerijní objekt“ č. CZ.1.13/2.1.00/27.01139 
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