Materiál číslo: 5

K projednání Zastupitelstvu města Tišnova – 15.05.2017
Předkládá Ing. Souček Karel - místostarosta
___________________________________________________________________________
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. K nahlédnutí na sekretariátu MěÚ.

Dodatek ke Smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu JMK na akci
Tišnov - úprava povrchu navrženého vedení dálkové trasy EuroVelo
4 - úsek Dřevoplac - Předklášteří
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Návrh usnesení
Zastupitelstvo města Tišnova
schvaluje
uzavření dodatku č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu Jihomoravského kraje
na realizaci akce "Tišnov - úprava povrchu navrženého vedení dálkové trasy EuroVelo 4,
úsek Dřevoplac - Předklášteří" mezi městem Tišnov a Jihomoravským krajem dle přílohy
č. ... zápisu.
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Anotace
V srpnu 2016 podalo město Tišnov žádost o dotaci z dotačního programu JMK Podpora
rozvoje cyklistiky a cyklistické dopravy v Jihomoravském kraji v roce 2016 na akci "Tišnov úprava povrchu navrženého vedení dálkové trasy EuroVelo 4, úsek Dřevoplac - Předklášteří".
Vzhledem k téměř vyčerpaným finančním prostředkům v daném dotačním programu však
obdrželo město Tišnov místo žádaných 60 % předpokládaných výdajů projektu dotaci pouze
ve výši 818.139 Kč, což odpovídá 36,92 % předpokládaných uznatelných výdajů projektu
rozpočtovaných na 2.216.043 Kč. Tato částka dále podléhá vyúčtování. Dne 16. 2. 2017 byla
ukončena veřejná zakázka na dodavatele stavby, která snížila celkové výdaje projektu na
1.465.273 Kč. E-aukce sice příznivě ovlivnila výdaje města, ale snížila i částku poskytnuté
dotace, jejíž část by musela být po vyúčtování vrácena. Z tohoto důvodu byla podána žádost
na JMK o úpravu procenta poskytnuté dotace tak, aby částka 818.139 Kč byla zachována.
Této žádosti Zastupitelstvo Jihomoravského kraje dne 27. 4. 2017 vyhovělo. Dodatek č. 1 ke
Smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu Jihomoravského kraje, který je nyní předkládán ke
schválení Zastupitelstvu města Tišnova, navyšuje procento dotace na 55,83 % uznatelných
výdajů projektu, což odpovídá již poskytnuté částce 818.139 Kč.
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