DŮVO DOVÁ ZPRÁVA
1.

Název problému a jeho charakteristika

V rámci 9. výzvy IOP zaměřené na Zajištění přenosu dat a informací v územní veřejné správě
předložilo město Plzeň na podzim roku 2010 žádost o dotaci k realizaci projektu „Systémové
a technologické zajištění elektronického výkonu agend a podpory plánovacích
a
rozhodovacích procesů“.
2.

Konstatování současného stavu a jeho analýza

Ministerstvo vnitra – Odbor strukturálních fondů zaslal městu oznámení, že žádost byla
schválena a podpora z IOP byla městu přidělena. Následně byla městem odsouhlasena výzva
k podpisu Podmínek Rozhodnutí o poskytnutí dotace a podmínky byly podepsány.
V červenci 2012 jsme obdrželi dopis ředitelky Řídícího orgánu IOP Ing. Lumíry Kafkové,
kterým nám sdělila informaci, že od 1. 7. 2012 dochází ke změně delegovaných činností
v oblastech intervence 2.1 a 3.4 z Ministerstva vnitra ČR (zprostředkující subjekt IOP) na
Ministerstvo pro místní rozvoj ČR (Řídící orgán IOP) a Centrum pro regionální rozvoj ČR.
Dalším krokem, který jsme dle pokynů IOP provedli, byla žádost o ukončení platnosti
stávajícího Rozhodnutí formou Oznámení o změně, adresovaná na Centrum pro regionální
rozvoj ČR. Dne 31. 10. 2012 město Plzeň obdrželo nové Rozhodnutí o poskytnutí dotace
vydané Ministerstvem pro místní rozvoj ČR včetně podmínek k tomuto Rozhodnutí o
poskytnutí dotace k podpisu.

3.

Předpokládaný cílový stav

Přijetím dotace v objemu 72 250 tis. Kč město získá krytí 85 % nákladů daného projektu.
Změnou poskytovatele dotace není příjem dotace ovlivněn, je nutno dořešit administrativní
záležitosti, podepsat podmínky k novému Rozhodnutí a zaslat je nastupujícímu poskytovateli
dotace, kterým je MMR ČR.
4.

Navrhované varianty řešení

Není navrhováno variantní řešení.
5.

Doporučená varianta řešení

Viz návrh usnesení.
6.

Finan ční nároky řešení a možnosti finančního krytí

Celkové náklady projektu po provedené změně představují částku cca 85 000 tis. Kč. Projekt
bude předfinancován z rozpočtu města – Fondu pro kofinancování dotovaných projektů,
neboť k výplatě dotace dojde až po jeho ukončení. Podpora v rámci IOP představuje 85 %
celkových i celkových způsobilých nákladů projektu, t. j. 72 250 tis. Kč. Povinný podíl
žadatele v objemu 15 % nákladů, t. j. cca 12 750 tis. Kč bude hrazen z rozpočtu města.
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8.

Dříve při jatá usnesení orgánů města n ebo městských obvodů, která
s tí mto návrhem souvisejí

RMP č. 631 ze dne 13. 5. 2010, ZMP č. 215 ze dne 13. 5. 2010
RMP č. 858 ze dne 16. 6. 2011, ZMP č. 318 ze dne 16. 6. 2011
9.

Závazky či pohledávky vůči městu Plzni

Po dobu realizace projektu a jeho udržitelnosti, tj. po dobu 5 let ode dne ukončení realizace
projektu, nesmí příjemce majetek získaný byť i částečně z dotace bez předchozího písemného
souhlasu ŘO IOP prodat, převést, vypůjčit či pronajmout jinému subjektu. Zřídit zástavní
právo nebo zatížit majetek jinými věcnými právy třetích osob je možné pouze s předchozím
písemným souhlasem ŘO IOP.
Příloha č. 1:
Příloha č. 2:

Dopis ředitelky ŘO IOP
Podmínky rozhodnutí o poskytnutí dotace
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