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       V Čelákovicích dne 10. 12. 2014 

 
 
 

Podkladový materiál předkládá Podkladový materiál zpracovali 

 
 

……………………………………………… 
Mgr. Marek Skalický, radní města 

 
 

……………………………………………… 
Zuzana Mutínská, vedoucí odboru ŽP  

 
 

 
MATERIÁL Č.    PRO ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA ČELÁKOVIC  
Č. 2/2014 DNE 10. 12. 2014 
 
 
 

MATERIÁL K PROJEDNÁNÍ 
 

Smlouva č. 14167946 o poskytnutí podpory ze SFŽP ČR v rámci 
Operačního programu Životní prostředí 
 
 
NÁVRH USNESENÍ 
 
Zastupitelstvo města  
 

a) schvaluje v souladu s § 84 a násl. zákona č. 128/2000 Sb., o obcích 
(obecní řízení), ve znění pozdějších předpisů, Smlouvu č. 14167946 o 
poskytnutí podpory ze Státního fondu životního prostředí ČR v rámci 
Operačního programu Životní prostředí na akci „Revitalizace významné 
sídelní zeleně v intravilánu města Čelákovice“. SFŽP ČR se zavazuje 
poskytnout příjemci podpory, městu Čelákovice, dotaci ve výši   
117 248,80 Kč. 

 
 
DŮVODOVÁ ZPRÁVA 
 
Město Čelákovice obdrželo od Státního fondu životního prostředí ČR (dále je „SFŽP“) 
návrh výše uvedené Smlouvy č. 14167946. Podpora ze SFŽP z Operačního 
programu Životní prostředí (dále je „OPŽP“) ve výši 117 248,80 Kč představuje 5% 
celkových způsobilých výdajů, které činí 2 344 976,00 Kč. Uvedená částka 
způsobilých výdajů vychází z předpokládaných nákladů akce. 
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Podpora ze SFŽP je určena ke spolufinancování akce, přičemž příjemci podpory, 
městu Čelákovice, má být poskytnuta rovněž dotace ze státního rozpočtu. Dotace ze 
státního rozpočtu bude poskytnuta na základě Rozhodnutí MŽP o poskytnutí dotace 
pod ev.č. EDS/SMVS 115D122003663 (dále jen „rozhodnutí MŽP“) a bude činit 
maximálně 1 641 483,20 Kč. Město Čelákovice ze svých prostředků na realizaci akce 
„Revitalizace významné sídelní zeleně v intravilánu města Čelákovice“ uhradí 
586 244,00 Kč, což představuje 25% celkových nákladů projektu. Projekt již realizuje 
firma Vykrut z Ostravy, která ve VŘ předložila nejnižší cenovou nabídku na realizaci 
záměru. 
 
Revitalizace zeleně bude probíhat celkem v 6-ti lokalitách v Čelákovicích                
(ul. Jaselská, park u Kovohutí, ul. Na Nábřeží, park v Záluží, park v ul. Rooseweltova, 
hřbitov - akátová alej), vysazeno bude celkem 2027 dřevin a keřů, ošetřeno bude   
204 ks dřevin, založeno a regenerováno bude celkem 5,605 ha sídelní zeleně, 
založeno a regenerováno bude stromořadí o celkové délce 701 m. 
 
 
DOPORUČENÍ ZPRACOVATELE 
 
Zpracovatel doporučuje schválit usnesení písmena a. 
 
 
VZTAH K ROZPOČTU 
 
Podkladový materiál nemá vliv na rozpočet města. 
 
 
LEGISLATIVNÍ RÁMEC 
 
- 
 
 
VZTAH KE STRATEGICKÉMU PLÁNU 
 
Podkladový materiál nemá vztah ke strategickému plánu. 
 
 
PŘÍLOHY 
 
Smlouva č. 14167946 


