Žádost č. 8/2017 – Informace k prodloužení termínu pro dokončení stavebních
prací na akci Multifunkční budova AVION

Informace poskytl:

10.03.2017 Ing. Rostislav Rozsypal, odbor investiční

Zveřejněno dne:

17.03. 2017

Předmět žádosti:
1. Fotokopii usnesení orgánu města, kterým bylo tímto orgánem schváleno prodloužení
termínu pro dokončení stavebních prací na akci Multifunkční budova AVION.
2. Seznam členů daného orgánu, kteří pro toto prodloužení termínu hlasovali.
3. Fotokopii dodatku smlouvy, na základě kterého bylo toto prodloužení termínu
s dodavatelem ujednáno a podepsáno.
4. Kdo byl pověřen jednáním s poskytovatelem dotace o změně podmínek před přijetím
daného rozhodnutí nebo po jeho přijetí, popř. fotokopie usnesení orgánu města,
kterým bylo rozhodnuto, že se o změně podmínek poskytnutí dotace v souvislosti se
změnou termínu jednat nebude.
Pokud se dané informace na městě nenacházejí, žádám o sdělení, kdo jmenovitě rozhodl za
město o změně termínu dokončení stavebních prací, nebo tento nový termín jakkoli
odsouhlasil, nebyl-li to některý z orgánů města.

Poskytnuté informace:
V návaznosti na žádost o poskytnutí informace byla žadateli odeslána odpověď následujícího
znění:
„1. Požadované doklady týkající se dotazů č. 1 – 3 tvoří samostatné přílohy tohoto dopisu.
2. K bodu č. 4 Vaší žádosti uvádíme následující:
V rozhodnutí o poskytnutí dotace na projekt realizovaný v rámci Operačního programu
přeshraniční spolupráce Česká republika – Polská republika 2007-2013 ze dne 30.03.2009
vydaném podle §14 zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých
souvisejících zákonů ve znění pozdějších předpisů na projekt REVITALPARK 2010 je
uvedeno, že fyzická realizace projektu musí být dokončena nejpozději do 30.06.2010,
přičemž datem ukončení fyzické realizace projektu je datum ukončení poslední aktivity
v rámci projektu.
K citovanému rozhodnutí byla vydána změnová rozhodnutí ze dne 30.06.2010 a 07.09.2010,
kterými byl termín ukončení fyzické realizace projektu změněn na 30.09.2010.“

Přílohy poskytnuté žadateli nejsou vzhledem k jejich mimořádné rozsáhlosti zveřejněny a
jsou k dispozici na odboru investičním.

