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Návrh na usnesení: 
 

Zastupitelstvo města v kompetenci Rady města po projednání 

 

A)  b e r e   n a  v ě d o m í  

 
1. informaci o právech, povinnostech a odpovědnosti Statutárního města Ústí nad 

Labem vyplývající z jeho role zprostředkujícího subjektu z Veřejnoprávní smlouvy o 

výkonu některých úkolů řídicího orgánu zprostředkujícím subjektem v rámci 

implementace Integrovaného regionálního operačního programu pro období 2014 – 

2020, 

 

B)  s c h v a l u j e  

1. Veřejnoprávní smlouvu o výkonu některých úkolů řídicího orgánu zprostředkujícím 

subjektem v rámci implementace Integrovaného regionálního operačního programu pro 

období 2014 – 2020 uzavíranou mezi Ministerstvem pro místní rozvoj ČR a Statutárním 

městem Ústí nad Labem, která je přílohou č. 1 tohoto materiálu, 

 

C ) u k l á d á  

1. Ing. Věře Nechybové, primátorce města 

a) uzavřít za Statutární město Ústí nad Labem veřejnoprávní smlouvu dle bodu B) 

tohoto usnesení, 

b) ve spolupráci s odd. řízení ITI, Odboru strategického rozvoje, MmÚ, podat návrh 

ministryni MMR ČR Ing. Karle Šlechtové na vydání souhlasu s touto 

veřejnoprávní smlouvou v souladu s článkem 13.6. veřejnoprávní smlouvy, která 

je přílohou č. 1 tohoto materiálu. 

 

 

T: 30. 6. 2016



 

Důvodová zpráva: 
 

Práva a povinnosti dle veřejnoprávní smlouvy IROP 

Ústecko-chomutovská aglomerace bude prostřednictvím nástroje ITI využívat dotační prostředky 

z operačních programů EU v souladu se zaměřením a nastavením Integrované stratege Ústecko-

chomutovské aglomerace. Ta byla schválena usnesením Zastupitelstva města č. 163/16 ze dne 

23. 2. 2016. Podmínkou pro realizaci nástroje ITI dle nařízení EU č. 1301/2013 o Evropském 

fondu pro regionální rozvoj a dle novely zákona č. 248/2000 Sb., o podpoře regionálního 

rozvoje, je výkon činnosti zprostředkujícího subjektu v přenesené působnosti u nositele ITI, 

kterým je Statutární město Ústí nad Labem. 

Veřejnoprávní smlouva podrobně specifikuje, jaké úkony Řídicí orgán Integrovaného 

regionálního operačního programu na zprostředkující subjekt přenáší. Konkrétně se 

zprostředkující subjekt zavazuje plnit tyto úkony: 

- vést složky projektů a uchovávat doklady o administrativní činnosti v souladu s řídící 

dokumentací, 

- zajišťovat kontakt se žadateli o podporu a příjemci podpory a poskytovat jim informace 

vztahující se k realizaci integrované strategie rozvoje území, 

- vypisovat výzvy pro předkládání integrovaných projektů v souladu s řídící dokumentací,  

- provádět kontrolu přijatelnosti a formálních náležitostí žádostí o podporu integrovaných 

projektů, 

- provádět věcné hodnocení žádostí o podporu integrovaných projektů, bude-li pro výzvu 

stanoveno, 

- vydávat pro účely řízení o poskytnutí dotace závazné stanovisko dle § 18 odst. 15 zákona o 

podpoře regionálního rozvoje, 

- vkládat údaje o integrovaných projektech do informačního systému MS2014+ a odpovídat za 

včasnost, úplnost a správnost zadávaných údajů, 

- vyjadřovat se k podstatným změnám v integrovaných projektech, 

- spolupracovat s ministerstvem při zpracování analýzy rizik operačního programu a plnění 

nápravných opatření, 

- spolupracovat s ministerstvem při přípravě Strategického realizačního plánu, 

- informovat ministerstvo o nesrovnalostech či podezřeních na nesrovnalost, zjištěných při 

implementaci operačního programu a integrovaných projektů, 

- spolupracovat při přípravě komunikačního plánu operačního programu, 

- spolupracovat při přípravě podkladů pro monitorovací výbor operačního programu, a to 

včetně zpracování a předložení návrhu souboru kritérií pro posouzení souladu projektu s 

integrovanou strategií rozvoje území, 

- poskytovat součinnost při přípravě metodických materiálů, 



 
 

- zpracovávat své interní postupy, aktualizovat je v souladu s platnou řídicí dokumentací a 

připomínkami ministerstva a řídit se jimi. 

 

Odpovědnost a financování dle veřejnoprávní smlouvy IROP 

V případě porušení povinností plynoucích z této smlouvy jsou smluvní strany povinny nahradit 

vzniklou škodu v rámci platných a účinných právních předpisů a dle této smlouvy. V této 

souvislosti je nezbytné zmínit formulace uvedené v novele zákona č. 248/2000 Sb., o podpoře 

regionálního rozvoje ve znění:  

„(15) Řídicí orgán s výjimkou řídicího orgánu Operačního Programu Praha – pól růstu pověří 

města uvedená v odstavci 14 funkcí zprostředkujícího subjektu. Funkci zprostředkujícího 

subjektu vykonávají města uvedená v odstavci 14 v přenesené působnosti. Věcná působnost při 

výkonu funkce zprostředkujícího subjektu je vázána vždy na udržitelnou městskou strategii, za 

jejíž provádění je každé z pověřených měst uvedených v odstavci 14 odpovědné, a zahrnuje výběr 

operací. O výběru operací vydává pro účely řízení o poskytnutí dotace závazné stanovisko. 

(16) K pověření měst podle odstavce 15 dochází uzavřením veřejnoprávní smlouvy, která upraví 

také vztahy mezi řídicím orgánem a městem pověřeným výkonem funkce zprostředkujícího 

subjektu včetně způsobu financování. K souhlasu s uzavřením každé z těchto smluv a k řešení 

sporů z nich vzniklých je příslušný ministr stojící v čele ministerstva pověřeného řízením 

operačního programu, které je stranou této smlouvy. 

(17) Město je povinno nahradit státu škodu způsobenou při výkonu funkce zprostředkujícího 

subjektu podle odstavce 15. Při vymáhání této škody se postupuje podle občanského soudního 

řádu.“ 

Veřejnoprávní smlouva dále stanoví způsob financování zprostředkujícího subjektu ITI. Na 

plnění úkolů dle této smlouvy se nezakládá nárok na příspěvek na plnění úkolů v přenesené 

působnosti ve smyslu ustanovení § 62 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve 

znění pozdějších předpisů. Činnost zprostředkujícího subjektu bude nicméně financována 

z Operačního programu Technická pomoc a výše podpory dosahuje 100 % uznatelných 

způsobilých výdajů. 

Bez uzavření veřejnoprávní smlouvy nelze čerpat finanční prostředky z Integrovaného 

regionálního operačního programu, které přesahují 1 mld. Kč a tvoří více jak polovinu alokace 

ITI Ústecko-chomutovské aglomerace a řeší oblast dopravy, vzdělávání či sociálního 

začleňování. Na datum uzavření veřejnoprávní smlouvy je rovněž vázána způsobilost nákladů na 

personální a administrativní náklady spojené s výkonem činnosti zprostředkujícího subjektu, 

které budou financované z Operačního programu Technická pomoc. 

 

Stav schvalování veřejnoprávních smluv v ČR 

Veřejnoprávní smlouvy s Integrovaným operačním programem jsou ve stejném znění uzavírány i 

s ostatními nositeli ITI (Praha, Brno, Ostrava, Plzeň, Pardubice a Olomouc) a v některých 

případech je již uzavřena (Brno, Pardubice, Olomouc). 



 
 

Veřejnoprávní smlouva s Operačním programem Výzkum, vývoj a vzdělávání (OP VVV), který 

je rovněž financován z Evropského fondu pro regionální rozvoj a pro který bude město 

vykonávat roli zprostředkujícího subjektu, bude dle posledních informací od řídicího orgánu 

k dispozici v srpnu tohoto roku. Následně bude rovněž předložena ke schválení orgánům města. 

 

V případě schválení bude do smlouvy doplněno číslo usnesení. Nyní je tento chybějící údaj 

v příloze č. 1 žlutě zvýrazněn. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Příloha č. 1: Veřejnoprávní smlouva o výkonu některých úkolů řídicího orgánu zprostředkujícím 

subjektem v rámci implementace Integrovaného regionálního operačního programu pro období 

2014 – 2020 (vzhledem k velikosti přílohy je dostupná na internetu) 


