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Vážený pane vedoucí,

obracím se na Vás v souvislostí s poskytnutou dotací na projekt ,,Oprava komunikace a přilehlých chodníků,
ul. Chářovské v Krnově" ve výši 12 mil. KČ.
Ze strany Moravskoslezského kraje byla na předmětný projekt schválena dotace usnesením zastupitelstva kraje
č. 9/965 ze dne 13. 9. 2018. Bezprostředně poté byl městu Krnov odeslán návrh smlouvy k zajištění podpisu
ze strany příjemce. Poskytnutí dotace, resp. uzavření smlouvy ze strany kraje je vázáno na podmínku prokázání
vlastnictví dotčené komunikace před podpisem smlouvy. Avšak k dnešnímu dni nejsme stále schopni prokázat
vlastnictví komunikace, nebot' Správa silnic Moravskoslezského kraje, p.o., středisko Bruntál, připravuje
předložení darovací smlouvy týkající se převodu příslušného majetku na červnové zasedání zastupitelstva
kraje. Zdržení nastalo z důvodu neúplných podkladů potřebných pro převod majetku.
S ohledem na výše uvedené tak nastává situace, kdy ukončení projektu v roce 2019 není reálné. Realizace akce
může být zahájena až po podpisu smlouvy (který nastane nejdříve v červnu 2019 nebo dokonce ještě později).
Z tohoto důvodu bude nezbytné prodloužit i termín realizace (dokud nenastane převod komunikace, nelze ani
stanovit potřebnou délku prodloužení). Ve stávajícím návrhu smlouvy je uveden termín realizace do 30. l l.
2019.
Rádi bychom Vás tímto požádali, aby ještě před samotným podpisem smlouvy došlo k její úpravě a původní
termín ukončení realizace akce stanovený na den 30. l l. 2019 byl prodloužen do 30. 6. 2021. Součástí změny
návrhu smlouvy by také byla změna statutárního zástupce.
Děkuji za pochopeni a vstřícný přistup.
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