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Zápis
z 13. jednání rady města Hluboká nad Vltavou

konaného dne 17.10.2011
Přítomni: Ing. Pavel Dlouhý, Tomáš Jirsa, Jiří Karvánek, Aleš Raus, Jiří Slepička,

MUDr. František Toušek FESC, Karel Vácha, Jan Piskač.

K bodu 1)
Rada odsouhlasila návrh programu jednání rady:

Usnesení č. 408/11
rada města s c h v a l u j e

program svého jednání:
1) Schválení programu.
2) Smlouva se SFŽP o poskytnutí podpory na akci „Domov důchodců Hluboká nad Vltavou 

– Snížení energetické náročnosti“.
3) Různé.

Hlasování : pro - 7, proti - 0, zdržel se – 0

K bodu 2)
Státní fond životního prostředí (SFŽP) zaslal návrh Smlouvy č. 10070053 o poskytnutí 
podpory ze SFŽP ČR v rámci Operačního programu Životní prostředí ČR na akci „Domov 
Důchodců Hluboká nad Vltavou – Snížení energetické náročnosti“.
Celkové náklady projektu : 5 224 310,- Kč, 
celková výše dotace: 2 624 529,60,- Kč, 
vlastní zdroje celkem : 2 599 780,40 Kč.

Podle pravidel SFŽP je nutno schválit radou města uzavření Smlouvy č. 10070053 o 
poskytnutí podpory ze SFŽP ČR v rámci Operačního programu Životní prostředí ČR. 
Součástí této Smlouvy je i rozhodnutí MŽP o dotaci včetně podmínek a technické a finanční 
přílohy, jehož doručení očekáváme v nejbližší době. Vzhledem k předpokladu čerpání části 
dotace ještě v letošním roce je nutno Smlouvu schválit a odeslat SFŽP ještě v průběhu října 
2011.

Náklady akce: Kč %
Celkové výdaje 5 224 310,- 100
Nezpůsobilé výdaje 2 308 166,- 44,18
Způsobilé výdaje (ZV) 2 916 144,- 55,8

Zdroje ZV:
Dotace FS 2 478 722,40 85 ze ZV
Podpora SFŽP     145 807,20 5  ze ZV
Žadatel     291 614,40 10 ze ZV

Akce je zařazena do rozpočtu na rok 2011 (příjem  2 685 tis. Kč, výdaj 5 055 tis. Kč). 
Vzhledem k průběhu schvalovacího procesu bude nutno provést změnu rozpočtu r. 2011 a 
přesunout část příjmů i výdajů do rozpočtu r. 2012, což bude předloženo zastupitelstvu města 
po upřesnění skutečného čerpání prostředků v r. 2011. 
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Usnesení č. 409/11
rada města s o u h l a s í 

se Smlouvou č.10070053 o poskytnutí podpory ze Státního fondu životního prostředí 
ČR v rámci Operačního programu Životní prostředí ČR na akci „Domov Důchodců 
Hluboká nad Vltavou – Snížení energetické náročnosti“ podepsanou zástupcem SFŽP 
dne 7.10.2011 a pověřuje starostu města podpisem této Smlouvy.

Hlasování : pro - 7, proti - 0, zdržel se – 0

člen rady města starosta města
Aleš Raus             Ing. Tomáš Jirsa
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