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       V Čelákovicích dne 3. 6. 2016 
 
 
 

Podkladový materiál předkládá Podkladový materiál zpracoval/a 
 

……………………………………………… 
Ing. Miloš Sekyra 

místostarosta I. města 

 
……………………………………………… 

Martina Jindřišková 
referent odboru správy majetku a investic 

 
 
 
MATERIÁL Č. 2 PRO ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA ČELÁKOVIC 
Č. 11/2016 DNE 15. 6. 2016 
 
 
DODATEK Č. 1 KE SMLOUVĚ Č. 14193243 O POSKYTNUTÍ PODPORY 
ZE STÁTNÍHO FONDU ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ ČR V RÁMCI OPERAČNÍHO 
PROGRAMU ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ ZE DNE 4. 5. 2015 
 
DŮVODOVÁ ZPRÁVA 
 
Dne 4. 5. 2015 byla uzavřena smlouva č. 14193243 o poskytnutí podpory ze Státního 
fondu životního prostředí ČR (dále jen „SFŽP ČR“) v rámci Operačního programu 
Životní prostředí (dále jen „OPŽP“), mezi městem Čelákovice a Státním fondem 
životního prostředí České republiky na akci „Snížení energetické náročnosti budovy 
MŠ – Čelákovice“. 
 
Vzhledem k tomu, že SFŽP ČR schválilo navýšení způsobilých výdajů projektu 
o vícepráce, které byly SFŽP ČR řádně předloženy na Změnových listech, byla dne 
25. 5. 2016 SFŽP ČR, na adresu MěÚ Čelákovice, zaslána změna rozhodnutí 
o poskytnutí dotace, příloha č. 1 tohoto podkladového materiálu, a dodatek č. 1 
ke smlouvě o poskytnutí podpory, příloha č. 2 tohoto podkladového materiálu. 
Dodatkem č. 1 je řešeno pouze navýšení dohodnutého příspěvku viz přehledná 
tabulka níže. 
 

  dle smlouvy dle dodatku rozdíl 
Fond se zavazuje poskytnout  320 022,65 354 003,38 33 980,73 
Dotace ze státního rozpočtu max. 5 440 385,05 6 018 057,54 577 672,49 
CELKEM 5 760 407,70 6 372 060,92 611 653,22 
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Celkově tedy činí navýšení maximální možné výše příspěvku 611 653,22 Kč. 
 
Dodatek č. 1 ke smlouvě č. 14193243 o poskytnutí podpory ze  SFŽP ČR v rámci 
OPŽP, mezi městem Čelákovice a SFŽP ČR na akci „Snížení energetické náročnosti 
budovy MŠ – Čelákovice“, musí být podepsán příjemcem podpory a včetně 
ověřeného podpisu zaslán zpět na SFŽP ČR nejpozději do 24. 6. 2016. 
 
Vzhledem ke skutečnosti, že dodatek ke smlouvě o poskytnutí dotace musí být 
schvalován Zastupitelstvem města, jehož řádné zasedání je naplánováno 
na 29. 6. 2016, vyzval odbor správy majetku a investic společnost Olivius s. r. o., 
která pro město zajišťuje dotační management,  aby se SFŽP ČR projednala 
prodloužení termínu pro doručení podepsaného dodatku. Dne 2. 6. 2016 pan 
Oldřich Mužík, projektový manažer Oddělení III, Odbor ochrany ovzduší 
a obnovitelných zdrojů energie, na dotaz sdělil, že termín je nepřekročitelný a je tedy 
potřeba ho dodržet. Nesplňění tohoto závazku může být SFŽP ČR posuzováno jako 
porušení stávající Smlouvy se SFŽP.  
 
K výše uvedeným skutečnostem je Zastupitelstvu města předkládán ke schválení 
dodatek č. 1 ke smlouvě č. 14193243 o poskytnutí podpory ze SFŽP ČR v rámci 
OPŽP, mezi městem Čelákovice a SFŽP ČR na akci „Snížení energetické náročnosti 
budovy MŠ – Čelákovice“. 
 
 
DOPORUČENÍ ZPRACOVATELE / VYJÁDŘENÍ ODBORŮ 
 
Bez doporučení zpracovatele 
 
 
VZTAH K ROZPOČTU 
 
Navýšení na rozpočtové skladbě – Přijaté transfery/ 4213 – nová částka 
6 372 060,92 Kč. 
 
 
SOUVISEJÍCÍ USNESENÍ 
 
Usnesení Zastupitelstva města č. 4/2015/8 ze dne 29. 4. 2015 
 



 
MĚSTO ČELÁKOVICE 

 

Stránka 3 z 3 
 

NÁVRH USNESENÍ 
 
2.1 
Zastupitelstvo města schvaluje, v souladu s § 84 odst. 4 zákona č. 128/2000 
Sb., o obcích (obecní zřízení) ve znění pozdějších předpisů, přijetí navýšené 
dotace ze Státního fondu životního prostředí ČR v rámci Operačního programu 
Životní prostředí na akci „Snížení energetické náročnosti budovy MŠ – 
Čelákovice“. 
 
2.2 
Zastupitelstvo města schvaluje, v souladu s ustanovením § 84 odst. 4 zákona 
č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, 
v návaznosti na Změnu rozhodnutí o poskytnutí dotace č. 115D222005371 
Ministerstvem životního prostředí ČR uzavření a text Dodatku č. 1 ke smlouvě 
č. 14193243 o poskytnutí podpory ze Státního fondu životního prostředí ČR 
v rámci Operačního programu Životní prostředí uzavřené dne 4. 5. 2015 mezi 
městem Čelákovice jako příjemcem podpory a Státním fondem životního 
prostředí České republiky, Praha, na akci „Snížení energetické náročnosti 
budovy MŠ – Čelákovice“. 
 
PŘÍLOHY 
 
příloha č. 1 Změna rozhodnutí o poskytnutí dotace  
příloha č. 2 Dodatek č. 1 ke smlouvě č. 14193243 
příloha č. 3 Smlouva o poskytnutí dotace č. 14193243 
 
 

Za věcnou a obsahovou správnost 
podkladového materiálu odpovídá: 

Za právní správnost smlouvy a návrhu 
usnesení odpovídá: 

 
……………………………………………… 

Ing. Kateřina Kandlová 
vedoucí odboru správy majetku a 

investic 

 
……………………………………………… 

JUDr. Kristýna Vorlíčková 
právník městského úřadu 

 


