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Podklad č. 2. pro schůzi zastupitelstva města dne 02. 10. 2014 
 

Smlouva o dotaci – Propojení ulice Stankovského se silnicí II/245 rekonstrukcí 
ulice V Prokopě“ 

 

Zpracovatel: Kateřina Kandlová 

Předkladatel: PhDr. Zdeňka Tichá, starostka města Čelákovic 

 

 

Přílohy: 
Žádost o sdělení, zda město Čelákovice souhlasí s uzavřením smlouvy bez garance 
výše dotace 
email – informace o dalším postupu 
smlouva o poskytnutí dotace 
finanční plán 
rozpočet projektu 
čestné prohlášení o DPH 
návrh usnesení ZM 
e-mail – ponížení způsobilých výdajů 
 

 

Návrh usnesení: 
 

Zastupitelstvo města Čelákovice v souladu s ustanovením § 85 odst. j), zákona 

č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů 

v návaznosti na schválení poskytnutí dotace Výborem Regionální rady regionu 

soudržnosti Střední Čechy schvaluje uzavření Smlouvy o poskytnutí dotace 

s Regionální radou regionu soudržnosti Střední Čechy až do výše 5 889 

484,85 Kč a schvaluje vyčlenění peněžní částky až do výše 6 928 805,71 Kč, 

odpovídající spolufinancování projektu „Propojení ulice Stankovského se 

silnicí II/245 rekonstrukcí ulice V Prokopě“, reg. č. CZ.1.15/1.1.00/85.01978. 

 

ZM schvaluje povinné přílohy pro uzavření smlouvy o dotaci na projekt 
reg. č. CZ.1.15/1.1.00/85.01978. „Propojení ulice Stankovského se silnicí II/245 
rekonstrukcí ulice V Prokopě“: finanční plán, rozpočet projektu a čestné 
prohlášení o DPH.  
 
 
Důvodová zpráva: 
 

Dne 27. 8. 2014 bylo městu Čelákovice doručeno oznámení o schválení projektu 
„Propojení ulice Stankovského se silnicí II/245 rekonstrukcí ulice V Prokopě“ 
k financování s tím, že k tomuto dni není v oblasti podpory dostatek finančních 
prostředků k pokrytí dotace tohoto projektu. Dle sdělení pracovníků Úřadu regionální 
rady regionu soudržnosti Střední Čechy činí bezpečná alokace přibližně 250 mil. Kč. 
Projekt „Propojení ulice Stankovského se silnicí II/245 rekonstrukcí ulice V Prokopě“ 
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je v tuto chvíli na 13. místě za hranicí bezpečné alokace. Finanční rozdíl mezi 
bezpečnou alokací a umístěním projektu města Čelákovic činí cca 124 mil. Kč. 
V případě podpisu smlouvy o dotaci není možné projekt nerealizovat. 
Sdělení, zda město smlouvu o dotaci podepíše či nepodepíše, bylo písemně 

doručeno na adresu úřadu ve stanoveném termínu na základě usnesení Rady 

města ze dne 15. 09. 2014. Termín pro podpis „negarantované“ smlouvy o dotaci je 

stanoven na 26. 10. 2014.  

Dne 18. 09. 2014 byla emailem doručena informace o dalším postupu týkajícím se 

uzavření Smlouvy o poskytnutí dotace – viz příloha tohoto podkladu.  


