
 

S T A T U T Á R N Í   M Ě S T O 

L I B E R E C  

 

2. zasedání zastupitelstva města dne: 27.2.2014 

Bod pořadu jednání:       

Dodatek č. 5 ke Smlouvě o poskytnutí dotace na projekt „Revitalizace městských lázní 
na galerijní objekt“  

 

 

Zpracovala: Ing. Michaela Maturová 

odbor, oddělení: odbor strategického rozvoje a dotací 

telefon: 48 524 3577 

Schválil: vedoucí oddělení Ing. Martin Čech 

 vedoucí odboru Ing. Michal Vereščák 

Projednáno: radou města dne 18.2.2014 

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     
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uzavření Dodatku č. 5 ke Smlouvě o poskytnutí dotace na projekt "Revitalizace městských 
lázní na galerijní objekt“ s Regionální radou regionu soudržnosti Severovýchod, IČ 75082721 
 
 
 
a  u k l á d á  
 

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

T: neprodleně 
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Důvodová zpráva 

 

Smlouva o poskytnutí dotace k projektu „Revitalizace městských lázní na galerijní objekt“ 
mezi Statutárním městem Liberec a Regionální radou NUTS II Severovýchod byla schválena 
usnesením ZM č. 180/2011 dne 8. 9. 2011 a byla podepsána dne 17. 10. 2011. 

 
Odbor strategického rozvoje a dotací zpracoval Oznámení o změně v projektu týkající se 
změny v rozpočtu projektu. Předmětem této změny byla změna charakteru části výdajů 
realizovaných v rámci posledního sledovaného období. Vzhledem k podmínkám účtování 
územních samosprávních celků bylo potřeba určité položky movitého majetku zařazené v 
rozpočtu stavebních prací zachytit v účetnictví příjemce dotace jako výdaje neinvestiční, 
ačkoliv původně byly identifikovány jako součást pořízené investice. Tyto změny neměly vliv 
naplněné indikátorů a cíle projektu.  
 
Toto Oznámení o změně bylo poskytovatelem dotace akceptováno 23. 9. 2013 a vzhledem 
k tomu, že se jedná o podstatnou změnu v projektu, byl na SML zaslán dodatek Smlouvy o 
poskytnutí dotace, ve kterém je změna rozpočtu projektu zohledněna. Ostatní ustanovení 
Smlouvy zůstávají beze změn.  

 

 
 
Doporučení odboru strategického rozvoje a dotací 
Souhlasit s uzavřením Dodatku č. 5 ke Smlouvě o poskytnutí dotace č.  LB/1139/S. 
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Přílohy: 
 

 
1. Smlouva o poskytnutí dotace LB/1139/S na projekt "Revitalizace městských lázní na 

galerijní objekt“ 
2. Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace LB/1139/S na projekt "Revitalizace 

městských lázní na galerijní objekt“ 
3. Dodatek č. 2 ke Smlouvě o poskytnutí dotace LB/1139/S na projekt "Revitalizace 

městských lázní na galerijní objekt“ 
4. Dodatek č. 3 ke Smlouvě o poskytnutí dotace LB/1139/S na projekt "Revitalizace 

městských lázní na galerijní objekt“ 
5. Dodatek č. 4 ke Smlouvě o poskytnutí dotace LB/1139/S na projekt "Revitalizace 

městských lázní na galerijní objekt“ 
6. Dodatek č. 5 ke Smlouvě o poskytnutí dotace LB/1139/S na projekt "Revitalizace 

městských lázní na galerijní objekt“ 

 

 






























































