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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  

 

5. zasedání zastupitelstva města dne: 29. 5. 2014 

Bod pořadu jednání:       

Dodatek č. 5 ke Smlouvě o poskytnutí dotace na projekt "Revitalizace vícefunkčních 
hřišť při ZŠ Švermova a ZŠ Aloisina Výšina"  

 

 

Zpracoval: Ing. Hana Vávrová 

odbor, oddělení: odbor strategického rozvoje a dotací, oddělení přípravy a řízení pro-
jektů 

telefon: 48 524 3189 

Schválil: vedoucí oddělení Ing. Martin Čech 

 vedoucí odboru Ing. Michal Vereščák 

Projednáno: v RM dne 20. 5. 2014 

Poznámka:       

Předkládá: 
 

Mgr. Martina Rosenbergová, v.r. 

primátorka statutárního města Liberec      

 Ing. Jiří Rutkovský, v.r. náměstek primátorky  

Návrh usnesení 

Zastupitelstvo města po projednání 

s c h v a l u j e 
uzavření Dodatku č. 5 ke Smlouvě o poskytnutí dotace na projekt "Revitalizace vícefunkč-
ních hřišť při ZŠ Švermova a ZŠ Aloisina Výšina“ realizovaný v rámci IPRM Liberec - 
Atraktivní a kvalitní život v Liberci 
 

 



 2

a  u k l á d á 
 
Ing. Jiřímu Rutkovskému, náměstkovi primátorky, zajistit uzavření předmětného dodatku 
Smlouvy o  poskytnutí dotace. 
 

 
T: 6/2014 
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Důvodová zpráva  
 
Smlouva o poskytnutí dotace k projektu „Revitalizace vícefunkčních hřišť při ZŠ Švermova 
a ZŠ Aloisina Výšina“ mezi Statutárním městem Liberec a Regionální radou NUTS II Seve-
rovýchod byla schválena usnesením ZM č.183/2012 dne 6. 9. 2012 a byla podepsána 
dne 10. 10. 2012. 
 
Odbor strategického rozvoje a dotací zpracoval Oznámení o změně v projektu týkající se 
změny posunu ukončení fyzické realizace i posunu finálního ukončení projektu. Posun 
ukončení stavebních prací řeší dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo č. 7/13/0028, který byl schvá-
len usnesením rady města č. 1002/2013 dne 3. 12. 2013. Z důvodu nepříznivých klimatic-
kých podmínek na konci roku 2013 nebylo možné dokončit pokládku umělého povrchu na 
ZŠ Švermova a ZŠ Aloisina Výšina v požadovaném termínu (31. 12. 2013). Předpokládaný 
termín ukončení realizace stavby je stanoven na 31. 5. 2014 a ukončení projektu na 15. 7. 
2014, kdy bude podána žádost o platbu na Regionální radě regionu soudržnosti Severový-
chod. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Příloha: 

1) Dodatek č. 5 ke Smlouvě o poskytnutí dotace na projekt "Revitalizace vícefunkčních hřišť 
při ZŠ Švermova a ZŠ Aloisina Výšina" 

 



Dodatek č. 5 ke Smlouvě o poskytnutí dotace č. LB/1174/S 

Regionální operační program NUTS II Severovýchod 

 

                                           ~ 1 ~                                
 

 

 

Regionální rada regionu soudržnosti Severovýchod  

se sídlem Pražská 320/8, 500 04 Hradec Králové 

zastoupená Martinem Půtou, předsedou 

IČO: 75082721 

bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s. 
číslo zvláštního účtu: 2816572/0800 

(dále jen „poskytovatel“) 
 

a 

 

Statutární město Liberec 

se sídlem nám. Dr. E. Beneše 1, 460 01 Liberec 1 

zastoupené Martinou Rosenbergovou, primátorkou města 

IČ: 00262978 

DIČ: CZ00262978 

Příjemce pomoci není plátcem DPH 

bankovní spojení: Equa bank, a.s. 
číslo zvláštního účtu: 251360/6100 

správce daně: Finanční úřad pro Liberecký kraj - územní pracoviště v Liberci 

 (dále jen „příjemce“) 
 

 

 

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento  

 

 

DODATEK č. 5 KE SMLOUVĚ O POSKYTNUTÍ DOTACE 

 
LB/1174/D5 

 

 

 

I. 

1.1. Smluvní strany na základě usnesení Výboru Regionální rady regionu soudržnosti 
Severovýchod č. 20/2012 ze dne 30. 03. 2012 uzavřely dne 10. 10. 2012 Smlouvu o poskytnutí 
dotace č. LB/1174/S (dále jen „Smlouva“). 

1.2.  Příjemce zaslal v souladu s čl. 8.1. Smlouvy poskytovateli Oznámení o změnách v projektu/ve 

Smlouvě o poskytnutí dotace týkající se změny termínu ukončení realizace projektu. Poskytovatel 

zaslal příjemci dne 17. 04. 2014 Vyjádření ke změně, ve kterém vyjádřil souhlas s navrhovanými 
změnami. 



Dodatek č. 5 ke Smlouvě o poskytnutí dotace č. LB/1174/S 

Regionální operační program NUTS II Severovýchod 
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II. 

2.1. Smluvní strany se dále dohodly, že bod 2.2. Smlouvy se mění takto: 

2.2. Příjemce se zavazuje ukončit projekt nejpozději do 15. 07. 2014 a předložit Závěrečnou 
monitorovací zprávu do 10 dnů od tohoto data.   

2.2. Tabulka Monitorovací indikátory v bodě 1.1. Smlouvy se mění takto: 

Monitorovací indikátory: 

 

Indikátor 
 

Měrná jednotka Počáteční hodnota Plánovaná hodnota 

65.01.00 Plocha 

regenerovaného a 
revitalizovaného území 
celkem 

ha 0,00 
2,79 

(15. 07. 2014) 

65.20.00 Plocha 

revitalizovaných 
nevyužívaných nebo 
zanedbaných areálů 
(brownfields) celkem 

ha 0,00 
2,79 

(15. 07. 2014) 

 

2.3. Ostatní ustanovení Smlouvy zůstávají beze změn. 

 

III. 

3.1.  Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami.  

3.2.  Tento dodatek je vyhotoven v pěti stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu. Tři obdrží 
poskytovatel a dva příjemce.  

3.3. Tento dodatek byl schválen usnesením Rady/Zastupitelstva města č. ………….. ze dne 
…………… 

3.4. Smluvní strany svým podpisem stvrzují, že tento dodatek byl uzavřen na základě jejich 

svobodné a vážné vůle, nebyl uzavřen v tísni, za nápadně nevýhodných podmínek ani pod 
nátlakem. 

 

V Hradci Králové dne ………………..   V Liberci dne ………….…….. 

 

 poskytovatel                příjemce 
































































