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Název:
Reko střecha - III. etapa
Mimořádný materiál:

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo města projednalo žádost HC Děčín z.s. o poskytnutí dotace v rámci programu MŠMT ČR 133510 za účelem spolufinancování akce „Reko střecha - III. etapa“ a
schvaluje
poskytnutí dotace jako spoluúčast při financování a realizaci akce „Reko střecha - III. etapa“ v případě
schválení dotace ze strany MŠMT ČR ve výši max. 5 000tis. Kč.

Stanovisko RM:
Rada města na svém zasedání dne 22.11.2016 usnesením č. RM 16 20 37 42 schválila
1. záměr realizace akce: „ Výměna střešního pláště zimního stadionu v Děčíně“
2. podání žádosti ze strany HC Děčín z.s. o poskytnutí dotace ze státního rozpočtu z programu 133510
Podpora materiálně technické základny sportu, cíl 1 technické zhodnocení sportovních zařízení, vyhlášené
MŠMT ČR pro akci: „Reko střecha - III. etapa“ a doporučila zastupitelstvu schválit poskytnutí dotace jako
spoluúčast při financování a realizaci akce „Reko střecha - III. etapa“ v případě schválení dotace ze strany
MŠMT ČR ve výši max. 5 000tis. Kč.

Cena:
Návrh postupu:

5 000 000,00

Důvodová zpráva:
Rekapitulace:
- Dne 20.10.2016 byla vyhlášena výzva v rámci programu 133510 - Podpora materiálně technické
základny sportu, kde správcem programu je MŠMT ČR a termín pro podání žádosti o dotaci byl
stanoven na 30.11.2016. Maximální limit poskytnuté dotace je 20 000tis. Kč na jednu žádost. Výše
spoluúčasti je 20% z celkových nákladů, tj. max. 5 000tis. Kč.
- Dne 30.11.2016 byla ze strany HC Děčín z.s. podána žádost pro rok 2017 v rámci programu 133510 „Podpora materiálně technické základny sportu“ - viz. příloha.
Odbor místního hospodářství a majetku města obdržel dne 21.11.2016 žádost od HC Děčín z.s. o souhlas s
realizací investiční akce - „Reko střecha - III. etapa“ - viz. příloha.
Stávající střešní plášť je dle závěrů „Revize ocelových konstrukcí“, kterou vypracoval autorizovaný statik
ČKAIT Ing. Jiří Khol dožilý a je potřeba ho v nejbližsí možné době vyměnit, neboť spoje kterými je přichycen
ke konstrukci jsou již na několika místech urezlé a není možná jejich výměna, proto hrozí v případě značných
povětrnostních vlivů jeho utržení. Zároveň každoročně na několika místech do objektu zatéká.
Pro úspěšné podání žádosti o dotaci je dále potřeba doložit výši spolufinacování ze strany žadatele a zároveň
závazek třetího subjektu na spolufinancování investičního záměru. V případě schválení poskytnutí dotace ze
strany MŠMT ČR, kdy předpokládaný termín pro vyhodnocení žádostí je stanoven na 28.2.2017, bude
skutečná výše spolufinancování řešena samostaným materiálem formou uzavření smlouvy o poskytnutí
dotace. V tuto chvíli není k dispozici ani projektová dokumentace, ani studie ze které by mohla být odvozena
cena celé realizace, proto byla žádost HC Děčín z.s. zpracována na max. možnou výši dotace tj. 20 000tis.
Kč.
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