Poznámka: Zveřejněna je pouze upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu
zveřejňovaných osobních údajů podle nařízení Evropského parlamentu a rady (EU)
2016/679 , o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o
volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně
osobních údajů a aplikačních zákonů ČR).
Nejsou dotčena práva podle § 16 odst. 2 písm. e) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích
(obecní zřízení) oprávněných osob uvedených v § 16 a § 17 téhož zákona.

bod jednání číslo

8

Příspěvek do 29. schůze Rady města Kuřimi konané dne 01.12.2021
„Udržování čistoty cyklistických komunikací v roce 2021“ - odstoupení od
Smlouvy o poskytnutí dotace
Obsah materiálu:

Důvodová zpráva

Materiál předkládá:

Mgr. Ing. Drago Sukalovský - starosta

Materiál zpracoval:

Michaela Juránková Hrbková - administrativní pracovník
Stanislav Bartoš - vedoucí odboru

Vedoucí odboru:

Stanislav Bartoš - vedoucí odboru

Důvodová zpráva:
Rada města Kuřimi na 13. schůzi konané dne 02.06.2021 schválila Smlouvu o poskytnutí dotace
z rozpočtu Jihomoravského kraje v rámci dotačního programu „Podpora udržování čistoty cyklistických
komunikací a úpravy běžeckých lyžařských tratí v Jihomoravském kraji v roce 2021“.
Smlouva garantuje poskytnutí účelové neinvestiční dotace ve výši 70.000 Kč na náklady vztahující se
k předmětu dotačního programu vzniklé od 01.01.2021 do 31.12.2021. Celkové náklady k doložení
čerpání dotace jsou ve výši 165.578 Kč.
Žádost o dotaci byla na JMK podána 24.02.2021.
Dne 26.05.2021 jsme obdrželi k podpisu Smlouvu o poskytnutí dotace.
Během tohoto období mělo dojít k několika úkonům nutným pro splnění podmínek čerpání dotace
plynoucím z Dotačního programu a ze Smlouvy o poskytnutí dotace, ke kterým však vzhledem
k fluktuaci pracovníků na pozici zástupu za mateřskou dovolenou projektového manažera nedošlo a
tyto podmínky nyní již nelze k řádnému čerpání dotace splnit.
Jedná se především o dvě podstatné náležitosti. K závěrečnému vyúčtování dotace je třeba doložit
smlouvu s dodavatelem na vykonávání údržby cyklostezek. Tuto službu prováděla CTS, ale
k uzavření tohoto konkrétního dodatku nedošlo. Po konzultaci s poskytovatelem dotace nelze stávající
smlouvu akceptovat.
Faktury doložené k dotaci musejí být vystaveny až po uzavření smlouvy na údržbu cyklostezek a musí
z nich být patrné, že se jednalo o tuto službu. Faktury CTS tuto specifikaci neobsahují.
Požadavky plynoucí z Dotačního programu a Smlouvy o poskytnutí dotace nebyly zástupem
akceptovány a vzhledem k blížícímu se konci roku je náprava nemožná. Z tohoto důvodu jsme nuceni
odstoupit od Smlouvy o poskytnutí dotace.
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Tento dotační program je vyhlašován každoročně, navrhujeme připravit a zabezpečit všechny
podmínky pro čerpání této dotace v příštím roce.
Návrh na usnesení:
RM
schvaluje
odmítnutí
dotace
z rozpočtu
Jihomoravského
kraje
a odstoupení
od
Smlouvy
č. JMK071193/21/ORR o poskytnutí dotace z rozpočtu JMK na realizaci projektu „Udržování
čistoty cyklistických komunikací v roce 2021“.
Termín plnění: 31.12.2021
Zodpovídá: Michaela Juránková Hrbková - administrativní pracovník
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