
Zpráva pro 15. zasedání Zastupitelstva města Varnsdorf,  
které se koná dne 26. listopadu 2020 

_________________________________________________________________________ 
 
 
4.03 Žádost organizace Technické služby města Varnsdorf s.r.o o prodloužení lhůty pro 
vrácení peněžních prostředků a jejich vyúčtování.  
 
Předkládá: Ing. Jana Kociánová 
                    vedoucí ekonomického odboru  
 
Odůvodnění: 
Dne 21.8.2019 byly uzavřeny veřejnoprávní smlouva č. 120/2019 o poskytnutí návratné 
finanční výpomoci z rozpočtu města na rok 2019 v částce 4.800.000 Kč a veřejnoprávní 
smlouvy č. 121/2019 o poskytnutí účelové investiční dotace z rozpočtu města na rok 2019 v 
částce 1.200.000 Kč. Za účelem financování a předfinancování následujících dotačních titulů: 
- výzva č. 104 – vybavení sběrného dvora (1x nakladač, 1x vibrační třídič-třídění kamene, 
štěrku, sutě, hlíny, atd.) 
- výzva č.11/2018 – „Elektromobilita - elektromobil“ (nákup užitkového elektromobilu pro 
svoz odpadních košů). Nový elektromobil bude sloužit jako náhrada za dosluhující techniku 
(multikáru). 
O poskytnutí návratné finanční výpomoci a poskytnutí investiční dotace rozhodlo 
zastupitelstvo města svým usnesením č. 31/2019/1 a č. 31/2019/2 ze dne 28.3.2019. 
 
Důvodem podání žádosti je nemožnost celkového využití obou transferů na projekt vybavení 
sběrného dvora z důvodu posunutí termínu realizace souvisejícího projektu města - budování 
sběrného dvora, jehož dokončení přechází do roku 2021. Tento posun termínu vznikl 
obnoveným výběrovým řízením a následnou administrativní náročností. Celý projekt je v 
kompetenci OSMI města Varnsdorfu, z jehož vyjádření můžeme konstatovat zjištěné 
skutečnosti. Prvotní dotační projekt byl z důvodu finanční náročnosti pro město zrušen a 
následně s odstupem přibližně jednoho roku byla schválena dotace na sběrný dvůr s nám již 
známými parametry. Předání staveniště proběhlo v červenci 2020. Plánované dokončení je 
červen 2021. Ale již v této době je známo, že dojde k dalšímu prodloužení dokončení termínu 
z důvodu zjištění nečekaných překážek při zemních pracích.   
 
Příjemce transferů Technické služby města Varnsdorf s.r.o žádá o odklad splacení návratné 
finanční výpomoci a zároveň o odklad termínu vyúčtování poskytnutých dotací do 
31.12.2022. 
 
Návrhy usnesení: 
Zastupitelstvo města rozhodlo schválit změnu termínu vrácení a vyúčtování návratné finanční 
výpomoci poskytnuté společnosti Technické služby města Varnsdorf s. r. o. s lhůtou 
navrácení do 31.12.2022 a za podmínek dle předloženého návrhu. Změna smlouvy bude 
provedena vyhotovením písemného dodatku ke smlouvě. 
 
a dále 
 
Zastupitelstvo města rozhodlo schválit  změnu termínu vyúčtování účelové investiční dotace 
poskytnuté  společnosti Technické služby města Varnsdorf s. r. o. za podmínek dle 
předloženého návrhu. Změna smlouvy bude provedena vyhotovením písemného dodatku ke 
smlouvě. 
 
 


