STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC

Poznámka: Zveřejněna je pouze upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu
zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů
v platném znění.
Osobní údaje jsou v souladu s § 16, § 17 a § 95 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích v platném
znění.
9. zasedání zastupitelstva města dne: 26.10.2017
Bod pořadu jednání:
Schválení dodatku č. 3 ke smlouvě o partnerství č. 7/13/0023 v rámci projektu "Sportovní centrum
pro mládež v areálu ZŠ Vrchlického a Sokolovská"
Stručný obsah: V rámci Integrovaného plánu rozvoje města Liberec - Atraktivní a kvalitní život v Liberci
byl zrealizován statutárním městem Liberec projekt Sportovní centrum pro mládež v areálu ZŠ Vrchlického
a Sokolovská. V rámci projektu byla uzavřena smlouva o partnerství se Sportovním klubem stolního tenisu
Liberec a Sport Aerobic Liberec z.s., která byla uzavřena dne 23. 7. 2013 a na základě které se partneři
zavázali, že poskytnou statutárnímu městu Liberec výši spolupodílu. Po podpisu Smlouvy o poskytnutí
dotace byla uhrazena záloha ve výši 500 000,- Kč, zbylá část spolupodílu ve výši 1.404.140,10 Kč doposud
uhrazena nebyla. Na základě usnesení rady města č. 693/2017 ze dne 26.6.2017 byl vypracován návrh
Dodatku č. 3 ke smlouvě o partnerství, který řeší vypořádání neuhrazeného spolupodílu.

MML, Odbor strategického rozvoje a dotací
Zpracoval:

Maturová Michaela, Ing. - pracovník odboru strategického rozvoje a dotací

Schválil:

Benda Martin, Ing. - vedoucí odboru strategického rozvoje a dotací
Korytář Jan, Mgr. - náměstek primátora pro ekonomiku, strategický rozvoj a dotace

Projednáno:

RM dne 17. 10. 2017

Předkládá:

Batthyány Tibor v. r. - primátor statutárního města Liberec
Benda Martin, Ing. v. r. - vedoucí odboru strategického rozvoje a dotací
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Návrh usnesení
Zastupitelstvo města po projednání
schvaluje
uzavření Dodatku č. 3 ke Smlouvě o partnerství na projektu se Sportovním klubem stolního tenisu
Liberec, Bezová 359/8, 460 14 Liberec XIII-Nové Pavlovice, IČ: 46745661, a Sport Aerobic
Liberec z.s., Nezvalova 872/22, 460 15 Liberec XV - Starý Harcov, IČ: 66112052 dle přílohy 1)
tohoto materiálu

ukládá
Mgr. Janu Korytářovi, náměstkovi primátora, zajistit podpis předmětné smlouvy.
P: Korytář Jan, Mgr. - náměstek primátora pro ekonomiku, strategický rozvoj a dotace
T: 30.11.2017

Formulace usnesení byla konzultována s právníkem zařazeným do MML před projednáním
v zastupitelstvu města.
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Důvodová zpráva:
V rámci Integrovaného plánu rozvoje města Liberec - Atraktivní a kvalitní život v Liberci byl zrealizován
statutárním městem Liberec projekt Sportovní centrum pro mládež v areálu ZŠ Vrchlického a Sokolovská. V rámci
projektu byla uzavřena smlouva o partnerství se Sportovním klubem stolního tenisu Liberec a Sport Aerobic
Liberec z.s., která byla uzavřena dne 23. 7. 2013 a na základě které se partneři zavázali, že poskytnou statutárnímu
městu Liberec výši spolupodílu. Po podpisu Smlouvy o poskytnutí dotace byla uhrazena záloha ve výši 500 000,Kč, zbylá část spolupodílu ve výši 1 404 140,10 Kč doposud uhrazena nebyla.
Na základě usnesení rady města č. 693/2017 byl vypracován návrh Dodatku č. 3 ke smlouvě o partnerství na
projektu zohledňující úpravu bodu III. Práva a povinnosti smluvních smluv Smlouvy o partnerství č. 7/13/0023.
Usnesením č. 693/2017 rady města ze dne 26.6.2017 byl schválen záměr odpuštění ceny dokumentace
v předpokládané výši 400.000,- Kč, uvedené v bode III. Práva a povinnosti smluvních stran Smlouvy o partnerství
na projektu č. 7/13/0023, a ponížení neuhrazeného spolupodílu o tuto částku. Dále byl schálen záměr možnosti
úhrady nesplacené výše spolupodílu prostřednicvím splátkového kalendáře za předpokladu splacení celé dlužné
částky do konce roku 2022. Návrh Dodatku č. 3, jež tvoří přílohu č. 1 tohoto materálu, reflektuje výše uvedené
usnesení rady města.
Smlouva o partnerství na projektu "Sportovní centrum pro mládež v areálu ZŠ Vrchlického a Sokolovská" byla
schválena zastupitelstvem města dne 28. 6. 2013 usnesením č. 116/2013 a byla uzavřena dne 23. 7. 2013 (příloha
č. 2). Partneři projektu (SAL a SKST) se zavázali dle článku IV., bodu. 2. poskytnout městu finanční plnění
v takové výši, které pokryje spolupodíl města na celkových způsobilých výdajích projektu a dle bodu 3. poskytnout
městu zbývající částku spolupodílu dle závěrečného vyúčtování ve výši 1 404 140,10 Kč do 30 dnů od finančního
ukončení projektu.
Dodatek č. 1 ke Smlouvě o partnerství byl schválen zastupitelstvem města dne 3. 9. 2015 a řešil úhradu zbylého
spolupodílu partnerů do 31. 12. 2015. (Příloha č. 3).
Dodatek č. 2 prodlužoval termín do 30. 6. 2016 a byl schválen zastupitelstvem města dne 17. 12. 2015. (Příloha
č. 4)
Na základě avíza od poskytovatele dotace odeslal odbor strategického rozvoje a dotací dne 14. 4. 2015 Výzvy
k poskytnutí finančního plnění v rámci Smlouvy o partnerství na projektu (Příloha č. 5), kde byly partneři projektu
požádáni o úhradu zbylé částky spolupodílu do 9. 5. 2015 (výpočet Příloha č. 6). Na základě této výzvy jsme od
partnerů projektu obdrželi Žádost o zrušení předkupního práva na objekt v Nezvalově ulici (Příloha č. 7), tak aby
mohli požádat o úvěr na financování spolupodílu v plné výši. Objekt slouží k jejich sportovní činnosti (není
předmětem projektu) a byl pořízen na základě Kupní smlouvy č.j. 4/07/0101 uzavřené dne 29. 6. 2007 mezi
městem a Sport Aerobic Liberec o.s. platné po dobu 15 let.
Doposud probíhaly schůzky s partnery projektu, kde předmětem jednání byl způsob úhrady spolupodílu ve výši 1
404 140,10 Kč, který byl byl možný uhradit formou splátkového kalendáře. Ten je předpokládán po dobu trvání
Kupní smlouvy č.j. 4/07/0101 na objekt v Nezvalově ulici (do 29.6.2022) v měsíčních splátkách a zbylá výše
nesplaceného podílu by byla uhrazena do 6 měsíců od ukončení Kupní smlouvy č.j. 4/07/0101. Předmětem jednání
byl také požadavek partnerů na úhradu projektové dokumentace ke stavebnímu povolení (říjen 2012)
a dokumentace pro provedení stavby (říjen 2012), dle daňových dokladů ze dne 13.3.2014 a 28.3.2014 ve výši 574
750,- Kč (Příloha č. 8). Dle Smlouvy o partnerství článek III., bod 2, druhý bod, se partneři projektu společně
a nerozdílně zavázali zajistit na své náklady úhradu těchto projektových dokumentací (předpokladaná hodnota 400
000,- Kč). Tyto náklady nebyly součástí způsobilých výdajů projektu a nebyly tedy hrazeny z dotačních prostředků.
Dne 28. 4. 2015 byli partneři projektu vyzváni e-mailem k doložení požadovaných dokladů týkající se
projektových dokumentací (bankovní výpis, předávací protokoly, smlouvy, …). Dne 31. 5. 2016 byly doloženy
pouze výpisy z bankovních účtů, ze kterých vyplývá, že projektové dokumentace byly uhrazeny ve čtyřech
splátkách následovně.
1. 2.6.2014 - 250.000,- Kč
2. 4.2.2015 - 150.000,- Kč
3. 2.10.2015 - 100.940,- Kč
4. 21.12.2014 - 73.810,- Kč

Dle článku VIII odst. 4 jednacího řádu nebudou zveřejněny přílohy tohoto materiálu. Zveřejnění podle čl.
VIII odst. 2. nepodléhá materiál z důvodu ochrany zájmů města.
Přílohy:
3/4

4/4

