MĚSTO HRANICE

MATERIÁL
pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 25. 2. 2021

Bod programu:
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Předkládá:

Vitonský Daniel, 2. místostarosta města

Okruh zpracovatelů:

Odbor správy majetku

Zpracoval:

Ing. Radomír Bradáč
Mgr. Kateřina Cyžová

Název bodu:

Žádost spol. EKOLTES Hranice, a.s. o prodloužení termínu
vyúčtování investičního finančního příspěvku na “Chytrý systém
evidence komunálního odpadu“

Návrh na usnesení:
Zastupitelstvo města Hranic po projednání:
1. schvaluje/neschvaluje
uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí a vyúčtování dotace na „Chytrý systém
evidence komunálního odpadu“ č. SML/1056/2020/OSM mezi městem Hranice a společností
EKOLTES Hranice, a.s., jehož obsahem je prodloužení termínu vyúčtování investičního
finančního příspěvku ve výši 350 000 Kč (včetně DPH), a to nejpozději do 30.6.2021, ve
znění uvedeném v příloze důvodové zprávy,
a pověřuje starostu k podpisu Dodatku č. 1.
T: 25. 03. 2021
O: Ing. R. Bradáč

Předcházející usnesení ve věci:
407/2020 – ZM 19 ze dne 12.11.2020 , 1510/2021 - RM 56 ze dne 9.2.2021

Důvodová zpráva:
Viz. soubor "důvodová zpráva ZM - chytrý systém evidence odpadu - prodloužení
termínu.docx".
Důvodová zpráva:
Zastupitelstvo města Hranic, usnesením 407/2020 – ZM 19 ze dne 12.11.2020 schválilo
uzavření smlouvy č. SML/1056/2020 o poskytnutí a vyúčtování dotace - investičního
finančního příspěvku na “Chytrý systém evidence komunálního odpadu“ (dále jen "smlouva")
společnosti EKOLTES Hranice, a.s., ve výši 350 000 Kč.
Smlouva byla uzavřena dne 13.11.2020, s tím, že společnost EKOLTES Hranice, a.s.
předloží vyúčtování dotace finančního příspěvku do 30 dnů po zprovoznění automatického
evidenčního systému odpadů, nejpozději do 31.01.2021.
Finanční příspěvek nevyužitý, nevyúčtovaný, nedočerpaný nebo použitý v rozporu se
smlouvou je společnost EKOLTES Hranice, a.s. povinna vrátit nejpozději do 31.01.2021 na
účet města Hranic.
Dne 19.1.2021 obdržel odbor správy majetku žádost od společnosti EKOLTES Hranice,
a.s. o prodloužení termínu vyúčtování finančního příspěvku na zprovoznění
automatického evidenčního systému odpadů do 30.6.2021.
Ve své žádosti o prodloužení termínu vyúčtování společnost EKOLTES Hranice, a.s. uvádí
že dodávky čipů na plastové odpadové nádoby, práce na zprovoznění zařízení a
elektronického systému evidence komunálního odpadu se opozdily z důvodu přijatých
omezení proti šíření coronavirové nákazy a nepříznivých klimatických podmínek.
Dne 1.2.2021 proběhla koordinační schůzka, na které byl stanoven harmonogram dodávek a
prací. Přítomní byli: za dodavatele, společnost JRK Česká republika s.r.o., pan Liška, za
garanta projektu, společnost EKOLTES Hranice a.s., pan Laurin, za Město Hranice, paní
Cyžová.
Harmonogram dodávek a prací na zprovoznění evidenčního systému odpadu je
následující:
-

do 28.2.2020 budou zprovozněny zařízení na dvou svozových vozidlech
do 28.2.2020 budou doručeny čipy na plastové odpadové nádoby
do 31.5.2021 budou očipovány odpadové nádoby na směsný komunální odpad a čipy
budou zavedeny do elektronického systému evidence komunálního odpadu.

Ostatní ustanovení smlouvy zůstávají v platnosti beze změny.
Znění dodatku č. 1 smlouvy o poskytnutí a vyúčtování dotace - investičního finančního
příspěvku na systém evidence odpadového hospodářství je uvedeno v příloze.
Z důvodů platnosti právního jednání je nutno v souladu s § 41 a § 85 zákona o obcích
schválit tento právní úkon v orgánech města.
Rada města Hranic usnesením č. 1510/2021 – RM 56 ze dne 9.2.2021 doporučuje schválit
společnosti EKOLTES Hranice, a.s prodloužení termínu vyúčtování investičního finančního
příspěvku ve výši 350 000 Kč (včetně DPH), na “Chytrý systém evidence komunálního
odpadu“, nejpozději do 30.6.2021.
Příloha:
Návrh dodatku č. 1 smlouvy č. SML/1056/OSM/2020 o poskytnutí a vyúčtování dotace investičního finančního příspěvku na systém evidence odpadového hospodářství.
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Připomínkové řízení
Materiál byl projednán
(kým)

Dne

Výsledek

Mgr. Dagmar Chmelařová

18. 2. 2021

Připomínky byly zapracovány

Přílohy:
Příloha - Návrh dodatku č. 1 smlouvy č. SML1056OSM2020 o poskytnutí a vyúčtování
dotace.doc

Příloha
Dodatek č. 1
ke Smlouvě o poskytnutí a vyúčtování dotace - investičního
finančního příspěvku na „Chytrý systém evidence komunálního
odpadu“ číslo: SML/1056/2020/OSM

Smluvní strany
Město Hranice
se sídlem MěÚ, Pernštejnské náměstí 1, 753 01 Hranice
IČO: 00301311
DIČ: CZ 00301311
Zastoupené: Jiřím Kudláčkem, starostou
Bankovní spojení: Komerční banka Hranice, číslo účtu: 1320831/0100
(dále jen poskytovatel),
a
EKOLTES Hranice, a.s.
se sídlem Zborovská 606, 753 01 Hranice
IČO: 61974919
DIČ: CZ61974919
Bankovní spojení: Komerční banka Hranice, číslo účtu: 19-4290230207/0100
Zapsána v obchodním rejstříku, vedeného Krajským soudem v Ostravě oddíl B, vložka 1190
Osoba oprávněná jednat ve věcech smluvních: Radek Průcha – předseda představenstva a
Daniel Vitonský – člen představenstva
Osoba oprávněná jednat ve věcech technických: p. Václav Laurin, vedoucí provozu
veřejného osvětlení, tel: 777 465 907
(dále jen příjemce),
(společně také „smluvní strany“),
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uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento Dodatek č. 1 ke smlouvě o poskytnutí a
vyúčtování investičního finančního příspěvku na nákup automatického evidenčního systému
odpadů (dále jen „Dodatek č. 1“):
I.
Úvodní ustanovení
1. Smluvní strany uzavřely mezi sebou dne 13.11.2020 Smlouvu o poskytnutí a vyúčtování
dotace - investičního finančního příspěvku na nákup automatického evidenčního systému
odpadů zaevidovanou pod číslem SML/1056/2020/OSM, jejímž předmětem je poskytnutí
dotace (dále jen „investiční finanční příspěvek“) s vyúčtováním v celkové výši 350.000,Kč, včetně DPH, (dále jen „Smlouva“).
2. Smluvní strany se dohodly na uzavření Dodatku č. 1 k výše uvedené Smlouvě, kterým se
prodlužuje termín vyúčtování investičního finančního příspěvku – 30. 6. 2021. Důvodem
prodloužení termínu je dle podané žádosti příjemce ze dne 19. 1. 2021 zpoždění
dodávky čipů na odpadové nádoby a prací na elektronickém systému byly opožděny
z důvodu vládních opatření proti šíření koronaviru a nepříznivých klimatických podmínek.
II.
Předmět dodatku
1. Tímto Dodatkem č. 1 se mění a nově nahrazují texty v článku II. odst. 4 a odst. 5 a odst.
8 takto:
4. Předložit vyúčtování finančního příspěvku do 30-ti dnů po ukončení stavby, nejpozději
však do 30. 6. 2021.
5. Finanční prostředky nevyužité, nevyúčtované, nedočerpané, nebo použité v rozporu
s touto smlouvou, vrátit nejpozději do 30. 6. 2021 na účet 1320831/0100.
8. Příjemce dotace nejpozději do 30-ti dnů po zprovoznění automatického evidenčního
systému odpadů, nejpozději však do 30.06.2021 zajistí městu Hranice licenční užívání
Software pro evidenci komunálního odpadu a zpracování získaných dat o množství
odpadů od občanů města Hranic.

III.
Závěrečná ustanovení
1. Ostatní ustanovení Smlouvy zůstávají tímto Dodatkem č. 1 nedotčena.
2. Tento Dodatek č. 1 podléhá povinnému zveřejnění v registru smluv ve smyslu zákona
č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování
těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů. Smluvní strany se
dohodly, že zveřejnění této smlouvy (Dodatku č. 1) zajistí poskytovatel.
3. Tento Dodatek č. 1 nabývá platnosti podpisem všemi smluvními stranami a účinnosti
nabývá dnem jeho uveřejnění v registru smluv.
4. Tento Dodatek č. 1 je sepsán ve 2 stejnopisech s platností originálu, z nichž každá ze
smluvních stran obdrží po jednom vyhotovení.
5. Tento Dodatek č. 1 byl schválen Zastupitelstvem města Hranic, usnesením …. – ZM
ze dne 25.02.2021.
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V Hranicích dne

V Hranicích dne

…………………………………
Jiří Kudláček
starosta města

……………………………………….
Radek Průcha
předseda představenstva

………………………………………
Daniel Vitonský
člen představenstva

5

