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Předkladatel: Ing. JIŘÍ LAJTOCH, primátor
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PAVLA ROUBALÍKOVÁ, referent oddělení komunikace a vnějších 
vztahů
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Název materiálu:

Prodloužení termínu vrácení finančního příspěvku v projektu Na kole do minulosti 
Moravskou bránou a Dolinou malej Panwi

Návrh na usnesení: 

Zastupitelstvo města Přerova po projednání

schvaluje prodloužení termínu vrácení finančního příspěvku v projektu Na kole do minulosti 
Moravskou bránou a Dolinou Malej Panwi, a to do 31.12.2013.

Vyjádření dotčeného odboru, nebo organizace:

Rada města Přerova

na 63. schůzi podala usnesením č. 2440/63/9/2013 návrh Zastupitelstvu města Přerova 
schválit prodloužení termínu vrácení finančního příspěvku v projektu Na kole do minulosti 
Moravskou bránou a Dolinou Malej Panwi, a to do 31.12.2013.

Kancelář primátora

Kancelář primátora předkládá materiál ke schválení.

Odbor ekonomiky

Vzhledem k výši vratného příspěvku a skutečnosti, že příjemci dotací i přes dodržení všech 
stanovených termínů ze své strany nemají zpravidla jakoukoliv možnost délku schvalovacího 
procesu ovlivnit, doporučuje odbor ekonomiky schválit navržené prodloužení termínu.



Důvodová zpráva:

Zastupitelstvo města Přerova svým usnesením č. 577/13/4/2012 ze dne 10.09.2012 schválilo 
partnerství města Přerova v projektu Na kole do minulosti Moravskou bránou a Dolinou Malej Panwi, 
financovaného z prostředků Fondu Mikroprojektů Euroregionu Praděd Operačního programu 
přeshraniční spolupráce Česká republika - Polská republika 2007 - 2013, spolu s dalšími partnery -
Hranickou rozvojovou agenturou, městy Hranice a Lipník nad Bečvou.
Tímto usnesením byl schválen vratný finanční příspěvek 253.711,-- Kč Hranické rozvojové agentuře, 
z. s. na předfinancování činnosti vedoucího partnera celého česko-polského projektu s termínem 
vyúčtování a vrácení příspěvku městu Přerov po ukončení, vyúčtování a proplacení poslední žádosti    
o platbu realizovaných výdajů projektu, a to nejpozději do 30.06.2013. 
Projekt byl realizován z finančních prostředků Fondu Mikroprojektů Euroregionu Praděd OP 
Přeshraniční spolupráce Česká republika - Polská republika, který kontroluje Centrum pro regionální 
rozvoj České republiky.
Projekt byl zrealizován dle naplánovaného harmonogramu a dne 29.11.2012 byla zaslána 
monitorovací zpráva se žádostí o platbu na Euroregion Praděd ke schválení. Aktuálně je monitorovací 
zpráva s žádostí o platbu ve schvalovacím procesu stále na Euroregionu Praděd.

Jelikož ke schválení dojde až po předání na Centrum pro regionální rozvoj, kde běží další lhůta pro 
kontrolu v délce 3 měsíců, lze předpokládat proplacení dotace během podzimu 2013. Nejzazší lhůta 
pro proplacení dotace se předpokládá do konce roku 2013, kdy bude následně obratem přeposlán 
vratný příspěvek partnerovi tzn. městu Přerovu. Z tohoto důvodu je nutné termín vrácení finančního 
příspěvku prodloužit, a to do 31.12.2013.



Statutární město Přerov
IČ: 00301825
DIČ: CZ00301825
jednající primátorem Ing. Jiřím Lajtochem
se sídlem Přerov, Bratrská 34

(dále jen Předávající, partner projektu)

a 

Hranická rozvojová agentura z.s.
IČ: 75122243
DIČ: CZ75122243
zastoupená Michaelou Škrobánkovou
se sídlem Hranice, Tř. 1. máje 2063

(dále jen Příjemce, realizátor projektu)

Dodatek č. 1

ke Smlouvě o poskytnutí vratného finančního příspěvku č. SML/898/2012 ze dne 13.11.2012

Článek I

1. V článku II odst. 3 se mění věta první ve znění: „Příjemce, realizátor projektu se zavazuje 
vyúčtovat projekt „Na kole do minulosti Moravskou bránou a Dolinou Malej Panwi“ a vratný 
finanční příspěvek ve výši 253.711,-- Kč vrátit Předávajícímu, partnerovi projektu nejpozději do 
30.6.2013 na účet Předávajícího, partnera projektu č. 19-1884482379/0800, VS 21435229, SS 
75122243, vedený u České spořitelny, a.s. na náledující znění: 
„Příjemce, realizátor projektu se zavazuje vyúčtovat projekt „Na kole do minulosti Moravskou
bránou a Dolinou Malej Panwi“ a vratný finanční příspěvek ve výši 253.711,-- Kč vrátit 
Předávajícímu, partnerovi projektu nejpozději do 31.12.2013 na účet Předávajícího, partnera 
projektu č. 19-1884482379/0800, VS 21435229, SS 75122243, vedený u České spořitelny, a.s.“

2. V článku IV odst. 2 se mění věta první ve znění: „Tato smlouva se uzavírá na dobu určitou, do 
doby vyúčtování projektu a vrácení prostředků na účet předávajícího, partnera projektu, nejdéle do 
30.6.2013.“ na následující znění:
„Tato smlouva se uzavírá na dobu určitou, do doby vyúčtování projektu a vrácení prostředků na 
účet předávajícího, partnera projektu, nejdéle do 31.12.2013.

Článek II

Ostatní ujednání smlouvy o poskytnutí finančního příspěvku se nemění.

Článek III



1. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.
2. Dodatek je sepsán ve třech stejnopisech, z nichž předávající dva výtisky a příjemce jeden 

výtisk.
3. Smlouva může být neměnná pouze písemnými a očíslovanými dodatky uzavřenými mezi 

oběma smluvními stranami.

V Přerově dne …

Michaela Škrobánková
Příjemce, realizátor projektu

Ing. Jiří Lajtoch
Předávající, partner projektu


