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Návrh na usnesení: 
 

Zastupitelstvo města v kompetenci Rady města po projednání 

 

A )  s c h v a l u j e  

 
1. rozpočtové opatření odboru strategického rozvoje, oddělení projektů a dotací a 

finančního odboru ve výši 65 tis. Kč v souvislosti s vyúčtováním dotace projektu  

„Revitalizace městského centra II. etapa, 2. stavba“ takto:       

a) zapojení volných prostředků na bankovním účtu MmÚ, tř. 8 – financování 

ve výši 65 tis. Kč, 

b) zvýšení   neinvestiční  části  výdajového  rozpočtu  finančního odboru o 

částku 65 tis. Kč v položce finanční vypořádání.



Důvodová  zpráva: 

 

 

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

ukončen dne 31. 12. 2010. Dotace v celkové výši 139 817 721,20 Kč z Regionálního 

operačního programu Severozápad byla prostřednictvím bankovního účtu obdržena 

na základě tří Monitorovacích zpráv se Žádostí o platbu v termínech 24. 6. 2010, 

16. 9. 2010 a  21. 3. 2012. 

 

V rámci projektu Revitalizace městského centra II. etapa, 2. stavba („Zanádraží“) byla 

realizována hrubá stavba objektu za účelem vybudování obchodních jednotek. 

Se stavebním dokončením k uvedení do provozuschopného stavu bylo počítáno již 

v projektu. 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 (Úřad RR ROP SZ) 

písemným stanoviskem ze dne 11. 6. 2014. Jednalo se o změnu, jejíž realizací bylo 

směřováno k naplnění  účelu projektu. 

 

Změna spočívala v provedení stavebních úprav jednotlivých kójí tak, aby byly připraveny 

k pronájmu. Důsledkem těchto stavebních úprav je rušení některých konstrukcí: výtah, 

prostupy střechou, svislé konstrukce, povrchy, přesun hmot, izolace, lité podlahy 

a dlaždicové podlahy, malby a zasklívání, a k nim se vztahující odpočty (viz Příloha č. 1). 

 

Po dokončení stavebních úprav byly vyčísleny odpočty a k nim se vztahující vratka 

dotace, které byly předloženy Úřadu RR ROP Severozápad. Poskytovatel dotace následně 

zahájil kontrolu projektu a její výsledky zanesl do Protokolu o kontrole, mj. i vratku 

dotace (viz Příloha č. 2).  

 

Město Ústí nad Labem je jakožto příjemce povinno dle Smlouvy o poskytnutí dotace 

zaslat vratku ve výši 64 957,85 Kč (viz. Dodatek č. 1 v rámci Protokolu o kontrole – 

Příloha č. 2 materiálu) na účet, ze kterého obdrželo dotaci, a pod variabilním symbolem 

uvedeným ve Smlouvě o poskytnutí dotace, tzn. č. bankovního účtu 2420682/0800, 

VS 00581. Jedná se o vratku z dotace poskytnuté ve 3 platbách v předcházejících 

obdobích (viz úvod důvodové zprávy). 

 

Přílohy jsou umístěny na internetu. 

 

Příloha č. 1: Odpočet rušených konstrukcí 

Příloha č. 2: Protokol o kontrole 
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