Důvodová zpráva
1.

Název problému a jeho charakteristika

Dne 1. 9. 2013 nabylo účinnosti nařízení vlády č. 209/2013 Sb., kterým se mění některá
nařízení vlády v oblasti použití prostředků SFRB, kdy m. j. po uplynutí nejméně 10 let ode
dne nabytí právní moci kolaudačního rozhodnutí může obec písemně požádat SFRB o
změnu smlouvy o poskytnutí dotace tak, že podmínky §3 odst. 1 písm. c) až e) nařízení
vlády č. 481/2000 Sb., už nebudou pro příjemce dotace nadále závazné.
2.

Konstatování současného stavu a jeho analýza

Město uzavřelo dne 21. 12. 2001 se SFRB Smlouvu č. 9255910065 o poskytnutí dotace
z prostředků SFRB na výstavbu nájemních bytů v obcích. Na základě ní čerpalo dotaci ve
výši 32 900 tis. Kč na výstavbu 2 bytových domů (blok E a F2) s celkem 100 nájemními
byty v obytné zóně Sylván. Vzhledem k tomu, že již uběhlo deset let od právní moci
kolaudačního rozhodnutí (18. 12. 2002), požádalo město dne 10. 4. 2014 na základě
nařízení vlády č. 209/2013 Sb. o změny smlouvy o poskytnutí dotace. SFRB požadavku
vyhověl vystavením Dohody o změně smlouvy č. 9255910065 – D.
3.

Předpokládaný cílový stav

Uzavření Dohody o změně smlouvy, tak že podmínky vyplývající z přijetí dotace nebudou
nadále pro město závazné a město může s nájemními byty volně nakládat.
4.

Navrhované varianty řešení

Je navrhována jediná varianta, a sice uzavřít Dohodu o změně smlouvy.
5.

Doporučená varianta řešení

Nejsou navrhovaná variantní řešení – viz. bod 4.
6.

Finanční nároky řešení a možnosti finančního krytí

Nejsou žádné.
6. Návrh termínů realizace a určení zodpovědných pracovníků
Termín: 30. 6. 2014 – viz. ukládací část návrhu usnesení., zodpovídá: Ing. L. Složil, vedoucí
FIN.
8.

Dříve přijatá usnesení orgánů města nebo městských obvodů, která s tímto
návrhem souvisejí

RMP č. 1172/2001, ZMP č. 605/2001.
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9.

Závazky či pohledávky vůči městu Plzni

Uzavřením Dohody o změně smlouvy nebudou nadále pro město podmínky vyplývající
z přijetí dotace závazné.
Přílohy:
1.
2.

Smlouva č. 9255910065 mezi městem a SFRB uzavřená dne 21. 12. 2001
Návrh Dohody o změně smlouvy č. 9255910065 - D
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