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Zastupitelstvo města Čelákovic 

 
Podklad č. 8. pro schůzi zastupitelstva města dne 11. 12. 2013 
 
Změna ve schváleném znění smlouvy s Regionální radou regionu soudržnosti 

Střední Čechy o poskytnutí dotace pro spolufinancování projektu 

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

 
Zpracovatel: Ing. Kateřina Kandlová, referent odboru rozvoje města 
Předkladatel: Milan Tichý, místostarosta I. města Čelákovic 
 
 
Přílohy: 
Finanční plán – schválené znění 
Finanční plán – nové znění 
 
 
Návrh usnesení: 
 
Zastupitelstvo města bere v souladu s § 85 písm. j) zákona č. 128/2000 Sb., 
o obcích (obecní řízení), ve znění pozdějších předpisů na vědomí změnu 
ve znění smlouvy o poskytnutí dotace pro spolufinancování projektu 
„Rekonstrukce ul. Sokolovské v Čelákovicích“, reg. č.: CZ.1.15/1.1.00/68.01578 
mezi městem Čelákovice jako příjemcem a Regionální radou regionu 
soudržnosti Střední Čechy jako poskytovatelem dotace, a to v předpokládaném 
datu zahájení realizace projektu z data 03. 01. 2014 na datum 09. 12. 2013. 
 
Zastupitelstvo města bere v souladu s § 85 písm. j) zákona č. 128/2000 Sb., 
o obcích (obecní řízení), ve znění pozdějších předpisů na vědomí změnu 
ve znění povinné přílohy č. 3 - Finanční plán, smlouvy o poskytnutí dotace 
pro spolufinancování projektu „Rekonstrukce ul. Sokolovské v Čelákovicích“, 
reg. č.: CZ.1.15/1.1.00/68.01578 mezi městem Čelákovice jako příjemcem 
a Regionální radou regionu soudržnosti Střední Čechy jako poskytovatelem 
dotace, a to ve stanoveném počtu žádostí o platbu ze dvou žádostí na jednu. 
 
Důvodová zpráva: 
Předpokládané datum zahájení realizace projektu bylo původně stanoveno 
na 03. 01. 2014 zejména s přihlédnutím k nemožnosti zahájení fyzické realizace 
z důvodu klimatických podmínek. 
Dle vysvětlení ROP SČ je nutné tento termín stanovit shodně, nebo obdobně 
s termínem předání staveniště, které je dle návrhu smlouvy o dílo se zhotovitelem 
stanoveno ve lhůtě do 30 dní od podpisu smlouvy a s vítězným uchazečem 
předběžně dohodnuto na 09. 12. 2013. Předpokládané datum zahájení realizace 
projektu bylo tedy upraveno s přihlédnutím k těmto skutečnostem. 
Dle nabídky vítězného uchazeče bude fyzická realizace zahájena v březnu 2014, 
do té doby se bude projednávat dopravně inženýrské opatření a bude vyřízena 
žádost o vydání dopravně inženýrského rozhodnutí. Finanční náklady na tyto práce 
budou minimální. Podání žádosti o platbu na konci března jsme proto v součinnosti 
s pracovníky ROP SČ zhodnotili jako neefektivní. 


