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Návrh na usnesení: 
 

Zastupitelstvo města v kompetenci Rady města po projednání 

 

A )  s ch va lu j e  

1. Dodatek č. 2 ke Smlouvě o poskytnutí dotace na projekt Revitalizace 

městského centra II. etapa, 2. stavba, 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

Důvodová zpráva: 
 

Projekt Revitalizace městského centra II. etapa, 2. stavba podpořený z ROP SZ 

Projekt „Revitalizace městského centra II. etapa, 2. stavba“ započal dne 1. 1. 2008 a byl 

ukončen dne 31. 12. 2010. V rámci projektu Revitalizace městského centra II. etapa, 

2. stavba („Zanádraží“) byla realizována hrubá stavba objektu za účelem vybudování 

obchodních jednotek. Následně bylo rozhodnuto o variantě úpravy kójí z finančních 

prostředků města Ústí nad Labem. Souhlas s plánovanou změnou v projektu v době 

udržitelnosti vyjádřil Úřad Regionální rady regionu soudržnosti Severozápad (dále jen 

„ÚRR ROP SZ“) písemným stanoviskem ze dne 11. 6. 2014. Jednalo se o změnu, jejíž 

realizací bylo směřováno k naplnění účelu projektu. 

Po skončení zásahu do investice proběhla ze strany ÚRR ROP SZ kontrola. Jejím závěrem 

byla vratka dotace ve výši 64 957,86,- Kč jako odpočet z hodnoty rušených konstrukcí, 

dále bylo uloženo nápravné opatření – zajistit stálou obsazenost minimálně 

4 vybudovaných kójí. Také došlo k prodloužení doby udržitelnosti projektu o 813 dnů. 

Město Ústí nad Labem vratku dotace ve výši 64 957,86,- Kč odeslalo dne 7. 6. 2016 

na základě usnesení ZM č. 191/16 ze dne 30. 5. 2016. V rámci dokumentace doručené 

na ÚRR dne 20. 6. 2016 bylo doloženo, že město ve stanoveném termínu zajistilo 

obsazenost kójí. Nápravné opatření bylo v daném termínu splněno. Minimální obsazenost 

měla být 4 kóje, příjemce zajistil ve stanoveném termínu obsazení 5 kójí. 

Dodatek č. 2 Smlouvy o poskytnutí dotace 

Dodatek č. 2 Smlouvy o poskytnutí dotace reflektuje stav po výše popsaném zásahu 

do investice a závěry provedené kontroly. Dodatek upravuje Smlouvu o poskytnutí dotace 

v části „Článek IX. Udržitelnost projektu“. Ten nově obsahuje informaci o zásahu 

do investice, důsledky stavebních úprav a prodloužení doby udržitelnosti (původní termín 

konce doby udržitelnosti: 20. 3. 2017, nový termín konce doby udržitelnosti: 11. 6. 2019). 

Potřeba uzavření Dodatku ke Smlouvě o poskytnutí dotace v návaznosti na zásah 

do investice vyplývá z platného Externího metodického pokynu č. 59 – UDRŽITELNOST 

PROJEKTU. 

Přílohy jsou s ohledem na svou velikost umístěny na internetu. 
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