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PODKLAD Č. 7 . NA JEDNÁNÍ ZM Č. 25 NA DEN 23. ŘÍJNA 2013 
 

 

Zpracovatel: Kateřina Kandlová 

Předkladatel: Milan Tichý, místostarosta I. města Čelákovic 

 

Smlouva o dotaci  –  Rekonstrukce ulice Sokolovské v Čelákovicích  

Dne 11. 07. 2013 jsme obdrželi oficiální potvrzení schválení projektu rekonstrukce ulice Sokolovské 

v Čelákovicích k financování z finančních prostředků Regionálního operačního programu regionu 

soudržnosti NUTS 2 Střední Čechy (ROP SČ).  

Dne 24. 07. 2013 byla emailem doručena informace o dalším postupu týkajícím se uzavření Smlouvy 

o poskytnutí dotace. Byli jsme vyzváni k předložení povinných příloh pro uzavření smlouvy o dotaci. 

Jde o tyto přílohy: 

1. usnesení ZM o přijetí dotace, o schválení smlouvy o dotaci, 

2. rozpočet projektu, 

3. finanční plán projektu, 

4. stavební povolení, 

5. smlouva o vedení účtu, 

6. čestné prohlášení o DPH 

 

Dne 02. 08. 2013 byly pracovníkům ROP SČ odeslány aktualizované podklady včetně stavebního 

povolení na akci „Rekonstrukce ulice Sokolovské v Čelákovicích ze dne 03. 12. 2012 s nabytím právní 

moci dne 03. 01. 2013 a smlouvy o zřízení a vedení běžného účtu ze dne 26. 07. 2013. 

Přílohy: 

Příloha č. 1 email – informace o dalším postupu 
Příloha č. 2 smlouva o poskytnutí dotace 
Příloha č. 3 finanční plán 
Příloha č. 4 rozpočet projektu 
Příloha č. 5 čestné prohlášení o DPH 
Příloha č. 6 návrh usnesení ZM 
 

 

NÁVRH NA USNESENÍ 

7.1. 

Zastupitelstvo města Čelákovice v návaznosti na schválení poskytnutí dotace Výborem Regionální 

rady regionu soudržnosti Střední Čechy schvaluje uzavření smlouvy s Regionální radou regionu 

soudržnosti Střední Čechy o poskytnutí dotace ve výši 9 235 451,65 Kč a schvaluje vyčlenění 

peněžní částky ve výši 3 503 102,35 Kč, odpovídající spolufinancování projektu „Rekonstrukce 

ul. Sokolovské v Čelákovicích“, reg. č.: CZ.1.15/1.1.00/68.01578. 

 

7.2. 

ZM schvaluje povinné přílohy pro uzavření smlouvy o dotaci na projekt 
reg. č.: CZ.1.15/1.1.00/68.01578 „Rekonstrukce ul. Sokolovské v Čelákovicích“: finanční plán, 
rozpočet projektu a čestné prohlášení o DPH.  
 


