MĚSTO HRANICE

MATERIÁL
pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 16. 9. 2021

Bod programu:
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Předkládá:

Vitonský Daniel, 2. místostarosta města

Okruh zpracovatelů:

Odbor rozvoje města

Zpracoval:

Ing. arch Marek Kuchta

Název bodu:

Hranická rozvojová agentura, předfinancování projektu Smart
Commuting – termín vyúčtování

Návrh na usnesení:
Zastupitelstvo města Hranic po projednání:
1. schvaluje/neschvaluje
uzavření Dodatku č. 2 k Partnerské smlouvě o spolupráci a financování projektu č. smlouvy
SML/0050/2018/ORM, spojené s projektem „Smart Commuting“ mezi městem Hranice a
Hranickou rozvojovou agenturou, z.s., se sídlem Bělotín 151, 753 64 Bělotín, IČO: 75122243
v předloženém znění, dle přílohy č. 1 důvodové zprávy;
2. pověřuje
starostu k podpisu Dodatku č. 2 k Partnerské smlouvě o spolupráci a financování projektu
uvedeného v bodu 1.
T: 21. 10. 2021
O: Ing. arch. M. Kuchta

Předcházející usnesení ve věci:
641/2017 – ZM 26 ze dne 14. 12. 2017; 455/2021 – ZM 21 ze dne 25. 2. 2021

Důvodová zpráva:
Hranická rozvojová agentura (HRA) se v roce 2017 zapojila do mezinárodního projektu
„Smart Commuting“, jehož financování probíhalo ex-post (monitorovací období je 6 měsíců).
Proto HRA požádala Město Hranice o předfinancování tohoto projektu ve výši 850 000 Kč.
Město Hranice požadavku vyhovělo prostřednictvím usnesení 641/2017 – ZM 26 ze dne 14.
12. 2017, kterým byla také schválena Partnerská smlouva o spolupráci a financování
projektu, jež popisuje nakládání s návratnou finanční výpomocí.
Termín vyúčtování:
Původním termínem ukončení projektu Smart Commuting byl 31. 5. 2020, ale vzhledem k
celosvětové situaci spojené s pandemií koronaviru nebylo možné některé aktivity projektu
dokončit v jarních měsících roku 2020. Po vzájemné dohodě mezi partnery projektu požádal
vedoucí partner řídící a kontrolní orgán o prodloužení projektu o jedno monitorovací období,
tedy 6 měsíců. Projekt byl tedy ukončen až 30. 11. 2020.
Hranická rozvojová agentura dostávala výdaje vynaložené v rámci projektu proplacené
zpětně. Dle původně předpokládaného ukončení projektu v květnu 2020 byl termín
vyúčtování a vrácení peněz Městu Hranice do konce ledna 2021 s rezervou dostatečný. Po
prodloužení realizace projektu se však prodloužilo i proplacení nákladů ze strany řídícího
orgánu a vrácení půjčky městu Hranice. Do projektu je zapojeno třináct partnerů ze šesti
zemí s rozdílnými systémy kontroly dotací. Kontrola probíhá vícestupňově; teprve po
odsouhlasení na národní úrovni u všech zapojených subjektů probíhá kontrola na úrovni
vedoucího partnera a nakonec kontrolním orgánem Programu. Proto byl v prosinci 2020
termín ukončení vyúčtování a vrácení peněz odhadnut na jaro–léto 2021.
Partnerská smlouva o spolupráci a financování projektu stanovila jako nejzazší termín
navrácení peněz Městu Hranice 31. 1. 2021. S nedodržením termínu nejsou spojeny žádné
sankce a smlouva je i po tomto datu v plném rozsahu platná. Nicméně je vhodné tuto situaci
smluvně ošetřit. Proto Zastupitelstvo města Hranice schválilo usnesením 455/2021 – ZM 21
ze dne 25. 2. 2021 prodloužení termínu navrácení peněz do 30. 9. 2021.
Aktuální stav a nový termín vyúčtování:
Schválení závěrečné zprávy projektu proběhlo ze strany národních orgánů (Centrum
regionálního rozvoje v Brně) 5. března 2021. Od té doby stále probíhá kontrola a vyúčtování
hlavním řídícím orgánem (Jednotný sekretariát se sídlem ve Vídni). První kolo doplnění
podkladů proběhlo v dubnu 2021, druhé v červnu 2021, třetí probíhá od července 2021,
přičemž termín pro jednotlivé partnery skončil v srpnu 2021. Nyní (září 2021) se tedy čeká na
stanovisko hlavního řídícího orgánu, zda třetím kolem proces kontroly končí, nebo bude
následovat další kolo doplňování.
Hranická rozvojová agentura ani Město Hranice nemají vliv na délku tohoto procesu, ani
nedisponují podklady, z nichž by bylo možné určit, jak dlouho bude ještě kontrola probíhat.
(Komplikace a zpoždění mohou vzniknout například kvůli účastníku projektu z jiné země,
neboť celý projekt lze uzavřít až po jeho finalizaci ze strany všech účastníků.)
Proto Hranická rozvojová agentura, z. s., podala městu Hranice žádost o prodloužení
termínu na vrácení poskytnutých finančních prostředků.
Zastupitelstvu města Hranic se předkládá ke schválení Dodatek č. 2, kterým se
prodlužuje termín navrácení finančních prostředků Partnerem 1 nejpozději do 31. 3.
2022. (Přičemž zůstává v platnosti ustanovení, že peníze převede HRA na účet města
do 30 dnů od obdržení dotace.)
Termín navrácení finanční výpomoci není přímo provázán s žádnými dalšími projekty či
závazky města Hranice, nemá tedy přímý vliv na investice, provoz či hospodaření města.
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Poznámka:
Podrobnější popis komunikace s hlavním řídícím orgánem je k nahlédnutí v HRA nebo na
Odboru rozvoje města.
Stručný popis projektu:
V červnu 2017 se Hranická rozvojová agentura (HRA) zapojila do mezinárodního projektu
Smart Commuting (volně přeloženo „Chytré dojíždění“), podpořeného z prostředků programu
Interreg Central Europe, v němž je vedoucím partnerem italské město Rimini. Dalšími
partnery jsou Benátská univerzita (Itálie), Institut dopravy Vídeňské technické univerzity
(Rakousko), Regionální rozvojové centrum Koper (Slovinsko), město Velenje (Slovinsko),
rozvojová agentura Zadarského okresu Zadra Nova (Chorvatsko), město Weiz (Rakousko) a
město Szolnok (Maďarsko). Projekt je zařazen v prioritní ose 2 – Spolupráce na
nízkouhlíkových strategiích ve Střední Evropě.
Cílem projektu je plánování a koordinace udržitelného způsobu každodenní dopravy do
zaměstnání v rámci města a navazující obydlené oblasti (tzv. FUA, functional urban area).
Hlavními aktivitami na úrovni města Hranice byla dotazníková šetření, semináře, průzkumy
dopravního chování, rozsáhlá komunikační kampaň posilující zdůvodnění vypracování Plánu
udržitelné městské mobility (PUMM) a zejména financování Analytické části a dopravního
modelu PUMM města Hranic.
Závěrečná publikace projektu Smart Commuting (v angličtině) je dostupná na:
http://mobilita-hranice.cz/aktuality/

Připomínkové řízení
Materiál byl projednán
(kým)
Ing. Vladimír Zemek,
Finanční odbor
Mgr. Dagmar Chmelařová,
oddělení právní

Výsledek

Dne
9. 9. 2021
9. 9. 2021

bez připomínek
připomínky zapracovány

Přílohy:
1. Dodatek č. 2 k Partnerské smlouvě
2. Žádost o prodloužení termínu vrácení půjčky
3. Partnerská smlouva Smart Commuting z roku 2017
4. Dodatek č. 1 k Partnerské smlouvě

DODATEK č. 2
k Partnerské smlouvě o spolupráci a financování projektu
č. smlouvy: SML/0050/2018/ORM

SMLUVNÍ STRANY
Hranická rozvojová agentura, z. s.
Se sídlem:
Bělotín 151, 753 64 Bělotín
Zastoupená:
Michaelou Škrobánkovou, ředitelkou sdružení
IČO:
75122243
DIČ:
CZ75122243
Bankovní spojení:
Česká spořitelna, a.s., pobočka Hranice
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číslo účtu:
kontaktní osoba:

1896968309/0800
Michaela Škrobánková, tel. 733 137 754, e mail:
skrobankova@hranickarozvojova.cz
spolek zapsán ve spolkovém rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě pod č. L 12271
(dále jen „Partner 1“)
a
Město Hranice
se sídlem:
IČO:
DIČ:
Zastoupeno:
Bankovní spojení:
Číslo účtu:
(dále jen „Partner 2“)

MěÚ Hranice, Pernštejnské náměstí 1, 753 01 Hranice
00301311
CZ00301311
Jiřím Kudláčkem, starostou
Komerční banka, a.s., Hranic, expozitura Hranice
1320831/0100

společně také „smluvní strany“.
Níže uvedeného dne, měsíce a roku se výše uvedené smluvní strany dohodly na
následujícím znění tohoto Dodatku č. 2 (dále také „dodatek“):
Článek I.
Úvodní ustanovení
1. Smluvní strany uzavřely mezi sebou dne 30. 1. 2018 Partnerskou smlouvu o
spolupráci a financování projektu vedenou pod č. SML/0050/2018/ORM (dále jen
„Partnerská Smlouva“), jejímž předmětem je poskytnutí návratné finanční výpomoci
Partnerovi 1 ve výši 850 000 Kč ze strany Partnera 2. Účelem návratné finanční
výpomoci je předfinancování účasti Partnera 1 v mezinárodním projektu „Smart
Commuting“. Dle článku II. Partnerské smlouvy po realizaci Projektu vrátí Partner 1
částku 850.000,- Kč a ostatní nevyčerpané finanční prostředky na účet Partnera 2 ve
lhůtě do 30 dnů od proplacení poslední žádosti o platbu, nejpozději však do 31. 1.
2021. Předmět smlouvy, závazky a povinnosti smluvních stran jsou specifikovány
v čl. I až III. Partnerské smlouvy, schválené usnesením 641/2017 – ZM 26 ze dne 14.
12. 2017.

2.

Z důvodu omezení způsobených nepříznivou koronavirovou epidemiologickou
situací v roce 2020 byl původní termín ukončení projektu „Smart Commuting“
posunut z 31. 5. 2020 na 30. 11. 2020, obdobným způsobem se prodloužila
předpokládaná lhůta pro vyúčtování projektu. Partner 1 byl v rámci projektu „Smart
Commuting“ pouze jedním z účastnících se subjektů a měl tedy velmi omezenou
možnost termíny projektu „Smart Commuting“ ovlivnit. Dodatkem č. 1 k Partnerské
smlouvě schváleným usnesením Zastupitelstva města Hranic č 455/2021 - ZM 21 ze
dne 25. 2. 2021 se smluvní strany dohodly na narovnání ustanovení smlouvy týkající
se termínu vyúčtování, termín navrácení finanční výpomoci byl stanoven nejpozději
do 30. 9. 2021.
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3.

Ani ve lhůtě do začátku září 2021 však nebylo ze strany hlavního řídícího
orgánu projektu „Smart Commuting“, kterým je Jednotný sekretariát se sídlem ve
Vídni, ukončeno vyúčtování projektu. Přičemž Partner1 ani Partner 2 nemají vliv na
délku tohoto procesu. Z tohoto důvodu Partner 1 podal Partnerovi 2 Žádost o
prodloužení termínu na vrácení finančních prostředků.

4.

Tento Dodatek č. 2 se uzavírá po vzájemném projednání smluvních stran na
základě výše uvedených skutečností, a smluvní strany se tímto Dodatkem č. 2
dohodly na změně Partnerské smlouvy ve znění Dodatku č. 1 v části týkající se
termínu vrácení návratné finanční výpomoci (termín na vrácení finanční prostředků
se nově stanoví do 31. 3. 2022) jak uvedeno níže.

Článek II.
Předmět dodatku
1. Text v článku II. ZÁVAZKY A POVINNOSTI PARTNERA 1, odst. 6.
původní text:
„Partner 1 se zavazuje po realizaci Projektu „Smart Commuting“ vrátit částku 850 000
Kč a ostatní nevyčerpané finanční prostředky Partnerovi 2 na účet č. 19 –
1320831/0100 ve lhůtě do 30 dnů od proplacení poslední žádosti o platbu, nejpozději
však do 30. 9. 2021.“,
se ruší a nahrazuje textem takto:
nový text:
Partner 1 se zavazuje po realizaci Projektu „Smart Commuting“ vrátit částku
850 000 Kč a ostatní nevyčerpané finanční prostředky Partnerovi 2 na účet č.
19 – 1320831/0100 ve lhůtě do 30 dnů od proplacení poslední žádosti o platbu,
nejpozději však do 31. 3. 2022.

Článek III.
Závěrečná ustanovení
1. Smluvní strany prohlašují, že se seznámily s obsahem Dodatku č. 2, dodatek je
dostatečně určitý a srozumitelný, a prohlašují, že s tímto dodatkem souhlasí v plném
rozsahu. Smluvní strany uzavírají tento Dodatek č. 2 na základě své vážné a
svobodné vůle a na důkaz toho připojují níže své vlastnoruční podpisy.
2. Ostatní ustanovení Partnerské smlouvy ve znění Dodatku č. 1 zůstávají nedotčena.
3. Tento Dodatek č. 2 podléhá povinnému uveřejnění v Registru smluv ve smyslu
zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv,
uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění
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pozdějších předpisů. Smluvní strany se dohodly, že zveřejnění tohoto dodatku
v Registru smluv zajistí Partner 2.
4. Tento Dodatek č. 2 nabývá platnosti dnem jeho podpisu všemi smluvními stranami
a účinnosti dnem jeho zveřejnění v Registru smluv.
5. Dodatek č. 2 je vyhotoven ve dvou stejnopisech s platností originálu, z nichž každá ze
smluvních stran obdrží jedno vyhotovení.
6. Podmínka platnosti tohoto právního jednání byla splněna schválením Dodatku č. 2
usnesením Zastupitelstva města Hranic č. ……………………… ze dne
…………………..

dne ……………….

dne ……………….

Za Partnera 1:
Hranická rozvojová agentury

Za Partnera 2:
Město Hranice

………………………………………
Michaela Škrobánková
ředitelka sdružení

……………………………………..
Jiří Kudláček
starosta
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