
S T A T U T Á R N Í   M Ě S T O 

L I B E R E C  

 

1. zasedání zastupitelstva města dne: 18. 12. 2014 

Bod pořadu jednání:       

Schválení Dodatku č. 7 ke Smlouvě o poskytnutí dotace na projekt „Revitalizace více-
funkčních 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 radě města dne 9. 12. 2014 

Poznámka:       

Předkládá: 
 

p. Tibor Batthyány, v.r. 

primátor statutárního města Liberec      

 Mgr. Jan Korytář, v.r. náměstek primátora  

Návrh usnesení 

Zastupitelstvo města po projednání       

s c h v a l u j e 
 
uzavření Dodatku č. 7 ke Smlouvě o poskytnutí dotace na projekt „Revitalizace vícefunkčních 
hřišť při ZŠ Švermova a ZŠ Aloisina Výšina“ 
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a  u k l á d á 
 

Mgr. Janu Korytářovi, náměstkovi primátora, zajistit podpis příslušného dodatku dotační 
smlouvy. 
 

 
T: leden 2015 
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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 Severo-
východ byla schválena usnesením ZM č.183/2012 dne 6. 9. 2012 a byla podepsána 
dne 10. 10. 2012. 
 
Uzavření dodatku č. 1 Smlouvy o poskytnutí dotace bylo schváleno dne 28. 2. 2013 usnese-
ním ZM č. 33/2013. Obsahem dodatku bylo doplnění indikátoru zachycující skutečnost, že 
revitalizované plochy lze považovat za brownfields (nevyužívaná/zanedbaná území). 
 
Dodatek č. 2 Smlouvy o poskytnutí dotace byl schválen usnesením ZM č. 117/2013 dne 
27. 6. 2013. Příslušný dodatek upravoval změnu fyzické realizace projektu z důvodu pozdního 
přiznání finančních prostředků na realizaci projektu. 
 
Dne 26. 9. 2013 schválilo zastupitelstvo města usnesením č. 197/2013 uzavření dodatku č. 3 
Smlouvy o poskytnutí dotace. Dodatek řešil změnu harmonogramu a rozpočtu projektu.  
 
Dodatek č. 4 Smlouvy o poskytnutí dotace byl schválen usnesením ZM č. 214/2013 dne 
31. 10. 2013. Příslušný dodatek upravoval změnu bankovního účtu projektu. 
 
Dne 29. 5. 2014 bylo schváleno usnesením ZM č. 142/2014 uzavření dodatku č. 5 Smlouvy o 
poskytnutí dotace. Dodatek řešil posun ukončení fyzické realizace projektu z důvodu nepříz-
nivých klimatických podmínek na konci roku 2013, kdy nebylo možné dokončit pokládku 
umělého povrchu na hřištích. 
 
V souvislosti se změnou základního bankovního systému  Equa Bank a.s. a uzavřením nové 
rámcové smlouvy byl založen nový unikátní účet projektu. Tuto změnu řešil dodatek č. 6 
Smlouvy o poskytnutí dotace, který byl schválen usnesením ZM č. 225/2014 dne 4. 9. 2014. 
 
Odbor strategického rozvoje a dotací zpracoval Oznámení o změně v projektu týkající se 
změny rozpočtu projektu (neinvestiční položky stavby), úpravy harmonogramu a změny hod-
not indikátorů. Tyto změny byly poskytovatelem dotace akceptovány dne 8. 9 2014 a 
8. 10. 2014. V souvislosti s výše uvedeným byl na SML zaslán dodatek č. 7 Smlouvy o po-
skytnutí dotace, který obsahuje výši investiční dotace 16 346 361,60 Kč a výši neinvestiční 
dotace 370 260 Kč. V návaznosti na usnesení Výboru Regionální rady regionu soudržnosti 
Severovýchod č. 145/2014 ze dne 19. 9. 2014, týkající se schválení aktualizace postupu při 
promíjení odvodu za porušení rozpočtové kázně, současně došlo i ke změně Přílohy č. 2 
Smlouvy o poskytnutí dotace č. LB/1174/S - Snížené odvody v případě porušení povinnosti 
dle smlouvy o poskytnutí dotace, která nemá přímý vliv na způsobilost výdaje – viz Příloha 
tohoto materiálu.  
 

 

 
Přílohy: 

1) Dodatek č. 7 ke Smlouvě o poskytnutí dotace na projekt „Revitalizace vícefunkčních 
hřišť při ZŠ Švermova a ZŠ Aloisina Výšina“ 

 
 






























