Leos janacek l

mi

J

0220191000000201

Ostrava/ÁŘport

'

02201910=201 """'"'

Letiště Ostrava, a.s.
/42 SI Mošnov č.p. 401

Moravskoslezský kraj
Krajský úřad
Ing. Tomáš Procházka
Odbor dopravy a chytrého regionu
28 října 117
702 18 Ostrava

V MoŠnově dne 26.4.2019

Žádost o prodloužen" term"nu Čerpán" poskytnuté dotace
Na základě Smlouvy o poskytnuti dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje č. 07719/2018/DSH ze
dne 22.10.2018 se poskytovatel Moravskoslezský kraj zavazuje poskytnout příjemci Letišti Ostrava,
a.s. investiční dotaci v maximální výši 15% celkových skutečně vynaložených uznatelných nákladů na
realizaci projektu ,,PořízenÍ technických prostředků sloužÍcÍch k ochraně civilnIho letectví před
protiprávními činy", maximálně však ve výši 1.163.000,-- KČ. ,,Uznatelným nákladem" dle smlouvy je
náklad, který splňuje mimo jiné podmínku vzniku a uhrazení v období realizace projektu, tj. v období
od 1.8.2018 do 30.6.2019.
projekt ,,pořjzenÍ technických prostředků s|oužÍcÍch k ochraně civilnIho letectví před protiprávními
Činy" je realizován v rámci dotačního programu SFDI, kde došlo k prodlouženI terminu čerpání
přidělených finančních prostředků, a to až do 31.12.2019. Oůvodem prodlouženÍ termínu Čerpání
dotace ze SFDI byl posun terminu uzavření smlouvy se SFDI do 30.6.2019. Následné dokončení
jednotlivých dodávek a finanční vypořádání prostředků z rozpočtu SFDI předpokládáme do konce
roku 2019. Termín realizace dodávek jsme byli nuceni přizp¢1sobit s ohledem na realizaci
bezpečnostních projektů útvarem Policie české republiky, prováděných pod záštitou ministerstva
vnitra, se zaměřením na ochranu mezinárodních letišť. Tyto projekty mají přímou návaznost na námi
pořizované bezpečnostní systémy, včetně možné vzájemné integrace těchto systémů. Z důvodu
zajištěni vyšší efektivnosti a kooperace těchto sýstémů, nebylo možné realizovat výběrová řIzenI
v dřNějších termínech.
Z důvodu sladění terminů čerpání dotace ze SFDI spolu s dotaci z MŠK na zajištění financováni výše
uvedeného projektu žádáme o prodloužení termínu Čerpání dotace z rozpočtu Moravskoslezského
kraje, a to do 31.12.2019.
Děkujeme.
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Ing. Michaela Bachoríková
místopředsedkyně představenstva

"

i "

Ing. Michal Holubec
člen představenstva
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