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4.06 Žádost Technických služeb 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. 120/202019 o poskytnutí návratné 
finanční výpomoci z rozpočtu města na rok 2019 v částce 4.800.000 Kč a veřejnoprávní 
smlouvy č. 121/202019 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. 
Následně rozhodlo zastupitelstvo města svým usnesením č. 193/2020/1 a č. 193/2020/2 ze dne 
26.11.2020 na základě žádosti příjemce transferu o prodloužení termínu vrácení NFV v termínu 
do 31.12.2022. Důvodem podání žádosti byl posun termínu při budování sběrného dvora, jehož 
dokončení přecházelo do roku 2021.  
 
Příjemce dotací Technické služby města Varnsdorf s.r.o žádá o odklad splacení návratné 
finanční výpomoci a zároveň o odklad termínu vyúčtování poskytnutých dotací do 
31.12.2023. 
 
Důvodem podání žádosti je nemožnost využití obou transferů na projekt vybavení sběrného 
dvoru z důvodu vyčerpání finančních prostředků z veřejné podpory de minimis v období let 
2019-2022 čímž by došlo k nemožnosti proplacení dotačního titulu. Na návrh ministerstva pro 
místní rozvoj a agentury spravující dotační titul navrhuje čerpat  prostředky až v roce 2023, kdy 
bude možné opět čerpat z podpory de minimis a prostředky mohou být opět uvolněny. 
 
 
Návrhy usnesení: 
Zastupitelstvo města rozhodlo schválit změnu termínu vrácení a vyúčtování návratné finanční 
poskytnuté společnosti Technické služby města Varnsdorf s. r. o. s lhůtou navrácení do 
31.12.2023 a za podmínek dle předloženého návrhu. 
 
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. 


