
Uzavření Dodatku č. 1 ke smlouvě o poskytnutí podpory z rozpočtových prostředků 

Státního fondu životního prostředí ČR 

jednání Zastupitelstva  

města Ústí nad Labem 
 

Dne:  Bod programu: 

 

Věc: 

 

Důvod předložení: 

 

Zpracoval: 

 

Předkládá: 

 

Projednáno: 

 

Přizváni k jednání: 

30. 5. 2016 

Dodatek č. 1 ke smlouvě č. 15251873 o poskytnutí podpory ze Státního fondu 

životního prostředí ČR na akci „Úspory energií ZŠ a MŠ – Mateřská škola 

Vojanova, Ústí nad Labem“ 

3 

Bc. Lenka Suchá, referentka odd. projektů a dotací, OSR, MmÚ 

Ing. Věra Nechybová, primátorka města 

s právním odborem  

 



 

Návrh usnesení: 
 

Zastupitelstvo města v kompetenci Rady města po projednání 

A )  s c h v a l u j e   

1. uzavření „Dodatku č. 1 ke smlouvě č. 15251873 o poskytnutí podpory ze 

Státního fondu životního prostředí ČR na akci „Úspory energií ZŠ a MŠ – 

Mateřská škola Vojanova, Ústí nad Labem“, 

B )  u k l á d á  

1.  Ing. Věře Nechybové, primátorce města 

a) uzavřít Dodatek č. 1 ke smlouvě o poskytnutí podpory 

z rozpočtových prostředků Státního fondu životního prostředí ČR 

dle bodu A) tohoto usnesení. 

 

T: do 20. 06. 2016 

 

 

 



 

Důvodová zpráva: 

 
 

Dne 2. 3. 2015 bylo v Zastupitelstvu města usnesením č. 44/15 schváleno podání 

žádosti a předfinancování projektu „Úspory energií ZŠ a MŠ - Mateřská škola 

Vojanova, Ústí nad Labem“. Dne 15. 04. 2015 byla podána žádost o dotaci, kde cílem 

navržených opatření byla regenerace obvodového pláště, střechy a výměny výplní 

otvorů, čímž došlo ke kompletnímu zateplení objektu MŠ. Z hlediska technických 

přínosů rekonstrukce se jednalo o zamezení vzniku plísní, zlepšení tepelné pohody v 

objektu, eliminace vlivu systematických tepelných mostů, zamezení pronikání 

vlhkosti konstrukčními spárami v konstrukcích. Realizace projektu byla ukončena na 

konci roku 2015. 

 

Dne 15. 6. 2015 obdrželo Statutární město Ústí nad Labem od Ministerstva životního 

prostředí registrační list akce. Dne 21. 09. 2015 byl městu Státním fondem životního 

prostředí ČR (dále SFŽP) předložen návrh Smlouvy o poskytnutí dotace č. 15251873 

včetně Rozhodnutí o poskytnutí dotace na akci „Úspory energií ZŠ a MŠ - Mateřská 

škola Vojanova, Ústí nad Labem“ v následujícím znění: 

 

 celkové náklady projektu: 6 327 294,18 Kč 

 celkové způsobilé výdaje projektu: 5 505 653,17 Kč 

 podpora ze Státního fondu životního prostředí: 275 282,65 Kč (5%) 

 podpora z Evropského fondu pro regionální rozvoj: 4 679 805,05 Kč (85%) 

 

V současné době jsou práce ukončeny a dotace obdržena.  

 

Dne 24. 10. 2015 bylo zažádáno o změnu v projektu, neboť v průběhu prací byl 

zjištěn špatný stav venkovních parapetů a dále bylo potřeba propojit vyústění 

vzduchotechnického potrubí. Dne 9. 2. 2016 bylo zažádáno o navýšení podpory, která 

byla schválena zasláním Dodatku č. 1 ke smlouvě č. 15251873 ve výši 35 308,20 

Kč, z toho 1 961,58 Kč bude poskytnuto ze SFŽP.  

 

Dodatek č. 1 mění Smlouvu č. 15251873 takto:  

 

 celkové náklady projektu: 6 327 294,18 Kč 

 celkových způsobilé výdaje projektu: 5 540 794,18 Kč 



 

 

 podpora ze Státního fondu životního prostředí: 277 039,70 Kč (5%) 

 podpora z Evropského fondu pro regionální rozvoj: 4 709 674,90 Kč (85%) 

 

Podstatné je, že změnou nedošlo k navýšení rozpočtu (celkových nákladů 

projektu), ale pouze k navýšení dotace. 

 

Příloha č. 1: Dodatek č. 1 ke smlouvě č. 15251873 o poskytnutí podpory ze SFŽP ČR 

Příloha č. 2: Žádost o navýšení podpory 

 



 

 

 


