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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  

 

8. zasedání zastupitelstva města dne: 26. 9. 2013 

Bod pořadu jednání:       

Věc: Lázně - schválení Dodatku č. 1 ke  smlouvě o poskytnutí účelové investiční dotace 
z rozpočtu Libereckého kraje č. OLP/2724/2012, č. 7/12/0060  

 

 

Zpracoval: Ing. Michaela Maturová 

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 10.9.2013 

Poznámka:       

Předkládá: 
 

Mgr. Martina Rosenbergová, v.r. 

primátorka Statutárního města Liberec  

   

Návrh usnesení 

Zastupitelstvo města po projednání       

s c h v a l u j e      
uzavření Dodatku č. 1 ke  smlouvě o poskytnutí účelové investiční dotace z rozpočtu Liberec-
kého kraje č. OLP/2724/2012, č. 7/12/0060. 
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a ukládá 
 

Mgr. Martině Rosenbergové, primátorce města, zajistit podpis příslušného dodatku smlouvy. 

T: 10/2013 
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Důvodová zpráva  
 

Účelová investiční dotace je poskytnuta na základě smlouvy uzavřené dle usnesení zastupitel-
stva města č. 230/2012 ze dne 25. 10. 2012. Předmětem dotace je úhrada nákladů vzniklých 
městu v souvislosti s realizací projektu „Revitalizace městských lázní na galerijní objekt“ 
č. CZ.1.13/2.1.00/27.01139 spolufinancovaného z ROP NUTS II Severovýchod. 

Vzhledem ke změně struktury financování projektů z Regionálního operačního programu 
NUTS II Severovýchod došlo k potřebě navýšit spoluúčast Libereckého kraje na realizaci 
projektu. 

Celková výše účelové dotace z rozpočtu Libereckého kraje činí 100 % vlastního podílu pří-
jemce dotace (SML), tj. 15 % celkových způsobilých výdajů projektu – maximálně 
55.645.031,56 Kč.  
 
 
 
 
 
 
Příloha č. 1: Usnesení zastupitelstva kraje č. 295/ 13/ ZK 
 
Příloha č. 2: Dodatek č. 1 ke smlouvě o poskytnutí účelové investiční dotace z rozpočtu Libe-
reckého kraje 
 







Dodatek č. 1  
ke smlouvě o poskytnutí účelové investiční dotace z rozpočtu Libereckého kraje 

 č. OLP/2724/2012 
č. 7/12/0060 

uzavřený mezi těmito smluvními stranami: 
 

Liberecký kraj 

se sídlem U Jezu 642/2a, 461 80 Liberec 2 

zastoupený Martinem Půtou, hejtmanem 

IČ: 70891508 

Bankovní spojení: Komerční banka, a. s       

Číslo účtu: 19-7964000277/0100     

dále jen „poskytovatel“ 

a 

Statutární město Liberec 

se sídlem nám. Dr. E. Beneše 1, 460 59 Liberec 1 

zastoupené Mgr. Martinou Rosenbergovou, primátorkou  

IČ: 00262978 

Bankovní spojení: Česká spořitelna, a. s. 

Číslo účtu: 1089692/0800 

dále jen „příjemce“ 
 
 

 
takto: 

 
 
 

Úvodní ustanovení 

1) Smluvní strany uzavřely dne 12. 11. 2012 smlouvu o poskytnutí účelové investiční dotace 
z rozpočtu Libereckého kraje č. OLP/2724/2012, č. 7/12/0060 (dále jen „smlouva“).  

2) Smluvní strany se zejména s ohledem na změnu výše a charakteru dotace na projekt 
dohodly na níže uvedených úpravách smlouvy. 
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Článek I. 

Úprava výše a charakteru dotace a způsob jejího uvolnění 

1) Smluvní strany se dohodly na změně charakteru dotace poskytnuté na projekt, a to z 
„ú čelové investiční dotace“ na „ú čelovou dotaci“. Z tohoto důvodu se smluvní strany 
dohodly na tom, že se v celé smlouvě ruší bez dalšího slovo „investiční“ . 

2) Smluvní strany se dohodly na úpravě Článku II. odst. 1 smlouvy, který nově zní:   

„Celková výše účelové dotace z rozpočtu poskytovatele může činit až 100 % z celkových 
způsobilých výdajů na účel dle Článku I. odst. 1., maximálně však  55.645.031,56 Kč 
(slovy: padesátpětmiliónů šestsetčtyřicetpěttisíc třicetjedna korun českých padesátšest 
haléřů).“ 

3) Smluvní strany potvrzují, že finanční prostředky ve výši 15.000.000,- Kč byly příjemci 
poskytnuty dne 19. 11. 2012. 

4) Smluvní strany se dále dohodly na tom, že finanční prostředky ve výši 25.000.000,- Kč 
budou příjemci uvolněny do 30 dnů od uzavření tohoto dodatku na účet příjemce uvedený 
v tomto dodatku. 

5) Smluvní strany se dále dohodly, že finanční prostředky do výše maximálně 
15.645.031,56 Kč budou poskytnuty příjemci do 30 dnů po předložení Oznámení o 
výsledku administrativní kontroly projektu Regionální radou regionu soudržnosti 
Severovýchod a Avíza o platbě dotace příjemci na projekt „Revitalizace městských lázní 
na galerijní objekt“ poskytovateli. 

6) O uvolněných finančních prostředcích bude ze strany poskytovatele, resp. příkazce 
finanční operace, příjemci zaslán průvodní dopis. 

 
 

Článek II. 
Úprava povinností příjemce a podmínek čerpání dotace 

1) Smluvní strany se dohodly na úpravě Článku III. odst. 7 a odst. 10 smlouvy. 

2) Článek III. odst. 7 smlouvy nově zní: 

„Akce musí být vyúčtována nejpozději do 50 kalendářních dnů po ukončení realizace, tj. 
do 19. 2. 2014, a to formou závěrečného vyúčtování na příslušném formuláři uvedeného 
v příloze č. 1 této smlouvy, který musí být v termínu pro vyúčtování předložen odboru 
kultury, památkové péče a cestovního ruchu Krajského úřadu Libereckého kraje. 
Závěrečné vyúčtování není vyžadováno v případě, že projekt nebyl realizován a veškeré 
poskytnuté prostředky byly příjemcem vráceny zpět na účet poskytovatele, v termínu dle 
čl. III. odst. 9., event., kdy příjemci nebyly finanční prostředky zaslány a to ani části. Do 
15. 12. 2013 předloží příjemce Průběžnou/závěrečnou zprávu o realizaci projektu na 
formuláři uvedeném v příloze č. 2 této smlouvy.“ 

3) S ohledem na výše uvedenou úpravu Článku III. odst. 7 smlouvy se smluvní strany 
dohodly na doplnění smlouvy o přílohu č. 2, kterou tvoří formulář Průběžné/závěrečné 
zprávy. Znění přílohy č. 2 smlouvy je přílohou tohoto dodatku. 
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4) Článek III. odst. 10 smlouvy nově zní: 

„P říjemce se zavazuje poskytnutou dotaci poskytovateli vrátit, nedojde-li k vkladu 
vlastnického práva poskytovatele k nemovitostem příjemce, tak jak jsou definovány v čl. 
II. smlouvy č. OLP/686/2010 ze dne 29. 4. 2010, do katastru nemovitostí nejpozději do 
jednoho roku od uplynutí doby udržitelnosti projektu, nebo příjemce přestane být kdykoli 
v době udržitelnosti projektu výlučným vlastníkem nemovitostí, tak jak jsou definovány 
v čl. II. smlouvy č. OLP/686/2010 ze dne 29. 4. 2010. Příjemce je povinen nejpozději do 
60 kalendářních dnů ode dne kdy nastane rozhodná skutečnost dle tohoto odstavce 
smlouvy vrátit veškeré poskytnuté finanční prostředky na účet poskytovatele číslo  
19-7964000277/0100, pod variabilním symbolem č. 0750032001. Rozhodným dnem pro 
vrácení finančních prostředků výše uvedených je den, kdy je platba připsána na účet 
poskytovatele dotace“  

 
 

Článek III. 
Úprava kontroly hospodaření a sankcí za nedodržení účelu a podmínek smlouvy 

1) Smluvní strany se dohodly na úpravě Článku IV. smlouvy.  

2) Článek IV. odst. 3 smlouvy nově zní: 

„Za porušení méně závažných povinností, vyplývajících z této smlouvy, které je porušením 
rozpočtové kázně, se v souladu s § 22 odst. 5 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových 
pravidlech územních rozpočtů, stanoví následující snížené sazby odvodu za porušení 
rozpočtové kázně: 

a. Za opožděné dodání vyúčtování dle čl. III. odst. 7 této smlouvy nejvýše o 30 dní 
činí odvod 1 - 3% z poskytnuté dotace. 

b. Za vrácení nevyčerpaných resp. neprofinancovaných poskytnutých finančních 
prostředků dle čl. III, odst. 9 po lhůtě 15-ti dnů od termínu vyúčtování, 
nejpozději však do 30 dnů od termínu vyúčtování, na účet poskytovatele činí 
odvod 1 - 2 % z poskytnuté dotace. 

c. Za předložení neúplného vyúčtování poskytnutých finančních prostředků 
v termínu vyúčtování, kdy chybějící doklady příjemce předloží nejpozději do 30 
dnů od termínu vyúčtování, činí odvod 1 – 2 % z poskytnuté dotace.“ 

3) Dosavadní odstavec 3 článku IV. smlouvy se označuje jako odst. 4. 
 

 
Článek IV. 

Závěrečná ustanovení 

1) Ustanovení smlouvy tímto dodatkem nedotčené se nemění a zůstávají v platnosti. 

2) Tento dodatek nabývá účinnosti dnem podpisu obou smluvních stran.  

3) Tento dodatek je vyhotoven ve třech stejnopisech, z nichž dvě vyhotovení si ponechá 
poskytovatel a jedno vyhotovení obdrží příjemce. 
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4) Smluvní strany prohlašují, že se s obsahem dodatku seznámily, porozuměly mu a dodatek 
plně vyjadřuje jejich svobodnou a vážnou vůli. 

5) Dodatek byl schválen Radou Libereckého kraje usnesením č. 1190/13/RK ze dne 14. 8. 
2013. 

6) O změně výše dotace rozhodlo Zastupitelstvo Libereckého kraje usnesením č. 295/13/ZK 
ze dne 27. 8. 2013 

7) Dodatek byl schválen Radou statutárního města Liberec usnesením č. …………… ze 
dne… 

8) Přijetí dotace bylo schváleno Zastupitelstvem statutárního města Liberec usnesením č. 
………. ze dne …………  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
V Liberci dne: V Liberci dne:  
 
 
 
Za poskytovatele: Za příjemce: 
 
 
 
 
 
 
……………………………. ………………………………… 
            Martin Půta                                                                  Mgr. Martina Rosenbergová                 
              hejtman                                 primátorka 
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Příloha dodatku č. 1 ke smlouvě č. OLP/2724/2012 
 

Průběžná/závěrečná*zpráva o realizaci projektu  

Program  
(název a číslo): 

X 

Podprogram 
(název a číslo): 

X 

Název projektu:  

Název příjemce:   

Smlouva číslo:   

Forma podpory účelová dotace  

Celkové skutečně vynaložené 
náklady na projekt 

…………………………….Kč 

Celková výše dotace  
……….Kč, tj……………% na celkových skutečných  
                                              nákladech projektu 

Harmonogram projektu – 
zahájení a ukončení: 

zahájení ukončení 
  

Čerpáno k částka 

Skutečná výše dotace poskytnutá 
z rozpočtu LK 
 

absolutní výše 
dotace v Kč 

výše dotace v jednotlivých letech 
  2012 2013 2014 2015 

     

* nehodící se škrtněte 

 
Popis realizace projektu: 
(popište činnosti v rámci projektu realizované k termínu průběžné zprávy a jak byl projekt 
zrealizován) 
 
 
 
 
 
Zpracoval: 
 

Schválil (statutární zástupce příjemce): 

Datum 

plátce DPH uvede celkové náklady bez DPH ((pro tyto účely je za plátce DPH považována osoba, která uplatňuje nárok 
odpočtu DPH na vstupu) 

 
Doplňující informace (fotodokumentace projektu, články, publikace, CD a další): 


