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       V Čelákovicích dne 15. 4. 2015 
 
 
 

Podkladový materiál předkládá Podkladový materiál zpracoval/a 

 
……………………………………………… 

Ing. Petr Studnička,  
místostarosta města II 

 
……………………………………………… 

Marie Žabová,  
referent odboru rozvoje města 

 
 
 
MATERIÁL Č. 8 PRO ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA ČELÁKOVIC  
Č. 4/2015 DNE 29. 4. 2015 
 
 
Schválení smlouvy o poskytnutí podpory ze Státního fondu životního prostředí 
ČR 
 
 
DŮVODOVÁ ZPRÁVA 
 
V červenci 2014 bylo městu doručeno, na základě žádosti o poskytnutí dotace 
z OPŽP, první Rozhodnutí č. 14193243-SFŽP o poskytnutí podpory na 
spolufinancování projektu v rámci akce „Snížení energetické náročnosti budovy MŠ – 
Čelákovice“, a to na částku 8 269 960 Kč (při předpokládaných nákladech 
14 360 674 Kč). Tato částka byla jako příjem začleněna do rozpočtu města na rok 
2015. 
Jednou z podmínek pro poskytnutí dotace bylo provedení výběru dodavatele 
v souladu se zákonem č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších 
předpisů. Vzhledem k tomu, že vysoutěžená cena nejvhodnější nabídky (DKK stav s. 
r. o., Liberec) byla nižší než částka dotace uvedená v tomto rozhodnutí, byla 
v souladu s ustanoveními uvedenými v tomto rozhodnutí procentuálně výše dotace 
snížena.  
Dne 9. 4. 2015 bylo městu doručeno nové Rozhodnutí č. 115D222005371 o 
poskytnutí dotace na maximální částku 5 760 407,70 Kč spolu se Smlouvou č. 
14193243 o poskytnutí podpory ze SFŽP ČR. Z tohoto důvodu je na zasedání ZM 
předkládána ke schválení Smlouva č. 14193243 o poskytnutí podpory. 
Smlouva byla předána ke kontrole Mgr. Kašpárkové, která k ní měla několik 
připomínek. Připomínky byly konzultovány nejenom s dotačním managerem 
(OLIVIUS s. r. o., Sokolov), ale i s právním oddělením SFŽP (JUDr. B.). Dle jejich 
sdělení jde o standardní smlouvy poskytovatele dotace a jejich změna je téměř 
vyloučená. Nicméně ke Smlouvě budeme za město přikládat schvalovací doložku o 
tom, že smlouva byla schválena ZM (předpoklad pro čerpání financí). 

Zastupitelstvo města Čelákovic 
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DOPORUČENÍ ZPRACOVATELE / VYJÁDŘENÍ ODBORŮ 
 
Zpracovatel doporučuje schválit usnesení č. 4/2015/8, tj. schválit Smlouvu o 
poskytnutí podpory se SFŽP ČR na akci „Snížení energetické náročnosti budovy MŠ 
– Čelákovice“. 
 
VZTAH K ROZPOČTU 
 
Schválení smlouvy a přijetí podpory má přímý vliv na rozpočet města - položka 4213 
(přijaté transfery – investiční přijaté transfery od veřejných rozp. ústřední úrovně – 
investiční transfery ze státních fondů). V případě přijetí podpory musí být položka 
upravena na příštím zasedání ZM.  
 
SOUVISEJÍCÍ USNESENÍ 
 
30/2014/230 ze dne 6. 8. 2014 
 
NÁVRH USNESENÍ 
 
Zastupitelstvo města  
 

8.  
v souladu s ustanovením § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní 

zřízení), ve znění pozdějších předpisů, v návaznosti na Rozhodnutí o 

poskytnutí dotace č. 115D222005371 Ministerstvem životního prostředí 

ČR schvaluje uzavření Smlouvy č. 14193243 o poskytnutí podpory ze 

Státního fondu životního prostředí ČR v rámci Operačního programu 

Životní prostředí  až do výše 5 760 407,70 Kč na akci „Snížení 

energetické náročnosti budovy MŠ – Čelákovice“, reg. č. 

CZ.1.02/3.2.00/13.21922. 

 
PŘÍLOHY 
 
1) Smlouva č. 14193243 o poskytnutí podpory ze SFŽP ČR 
2) Rozhodnutí o poskytnutí dotace – identifikační číslo 115D222005371 
3) původní Rozhodnutí o poskytnutí dotace č. 14193243-SFŽP 
 

Podkladový materiál revidoval/a Návrh smlouvy revidoval/a 

 
……………………………………………… 

Ing. Karel Hanuš 
vedoucí odboru rozvoje města 

 
……………………………………………… 

Mgr. Ivana Kašpárková 
právník městského úřadu 

 


