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3.02 Příkazní smlouva Sběrný dvůr odpadů města Varnsdorf 
 
                                                                                                                   
Předkládá: Ing. Stanislav Horáček, starosta města 
 
 
Odůvodnění:  
Pro zajištění finančních prostředků k realizaci projektu „Sběrný dvůr odpadů Varnsdorf“ 
vzniká možnost zajištění investiční dotace prostřednictvím MŽP ve výši 85%, při celkových 
investičních nákladech zaokr. 32.756.000,00 Kč. V současnosti má Město Varnsdorf 
vypracovanou kompletní projektovou dokumentaci a je vydáno stavební povolení. Sběrný 
dvůr bude realizován jihovýchodně od  prostoru Technických služeb, umožní zde odkládat 
odpady vznikající při činnosti fyzických osob, tj. vytříděné složky komunálního odpadu i 
kategorie nebezpečné, objemné odpady, odpadní materiály z drobných stavebních úprav apod. 
Město tímto splní svoje povinnosti jako původce komunálního odpadu dle § 16 a 17 zákona č. 
185/2001 Sb. o odpadech, v platném znění.  
 
Příkazní smlouva (viz příloha) spočívá v zajištění investiční dotace poskytnuté Ministerstvem 
životního prostředí k realizaci projektu Sběrný dvůr odpadů Varnsdorf. Výše odměny za 
zpracování a podání žádosti je 57.500,00 Kč bez DPH, výše provize ze získané dotace činí 
5% při rozložení fakturace - první polovina odměny ve výši 2% vzniká Příkazníkovi 
zařazením projektu do Přehledu schválených projektů, zveřejněném na stránkách 
www.opzp.cz. Nárok na zaplacení druhé poloviny odměny ve výši 3% vzniká dnem vydání 
Rozhodnutí o poskytnutí dotace.  
 
 
Návrhy usnesení: 
Zastupitelstvo města rozhodlo souhlasit s podáním žádosti o poskytnutí investiční dotace ze 
104. výzvy Operačního programu Životní prostředí, Prioritní osa 3: Odpady a materiálové 
toky, ekologické zátěže a rizika, Specifický cíl: 3.2 - Zvýšit podíl materiálového a 
energetického využití odpadů od poskytovatele dotace Ministerstva životního prostředí 
k realizaci projektu Sběrný dvůr odpadů Varnsdorf s výší spoluúčasti Města Varnsdorf min. 
15%. 
 
a dále  
 
Zastupitelstvo města rozhodlo pověřit starostu města podpisem Příkazní smlouvy (Příkazcem 
je firma JIP – PROJEKT servis, s. r. o.) spočívající v zajištění investiční dotace poskytnuté 
Ministerstvem životního prostředí k realizaci projektu Sběrný dvůr odpadů Varnsdorf dle 
předloženého návrhu.  
 


