
Městys Měřín, Náměstí 106, 594 42 Měřín 
IČ: 00294799 

 
 

Kraj Vysočina  

p. Radka Opatová, p. Radek Handa 

Žižkova 57 

587 33 Jihlava 

 

 

Věc: Žádost o prodloužení termínu úhrady a vyúčtování akce „Bezpečná cesta do školy“ 

FV01182.0009 

 

V Měříně dne 14. 7. 2016                               

 

Vážení,  

Dne 13. 7. 2015 jsme uzavřeli Smlouvu o poskytnutí dotace FV01182.0009.  

V souladu s Čl. 7 odst. 1 Smlouvy byla akce zrealizována a dílo dne 8. 7. 2016 předáno. Dle Čl. 7, 

odst.3  Smlouvy „Celkové náklady akce ve skutečné výši musí být vyúčtovány, uhrazeny a promítnuty 

v účetnictví Příjemce nejpozději do dne uvedeného v Čl. 7, odst. 1“, tj. do 31. 7. 2016.  

 

Žádáme tímto o prodloužení lhůty pro úhradu celkových nákladů akce do 30.11.2016. 

 

 

Zdůvodnění: 

Z celkových nákladů na projekt byla Krajem Vysočina přislíbena dotace ve výši 39,42%. Na pokrytí 

spoluúčasti celkových nákladů akce podal Městys Měřín žádost na Státní fond dopravní infrastruktury 

(SFDI)  na poskytnutí finančních prostředků z rozpočtu SFDI na realizaci akcí zaměřených na zvýšení 

bezpečnosti dopravy a jejího zpřístupňování osobám s omezenou schopností pohybu a orientace 

v souladu s § 2, písm. e) zákona č. 104/2000 Sb. Finanční prostředky na akci byly schváleny pod čj. 

ISPROFOND 5617510113. 

Poskytnutí finančních prostředků ze SFDI je podmíněno uzavřením Smlouvy o uvolňování 

poskytnutých finančních prostředků, které se řídí Pravidly pro financování programů, staveb a akcí 

z rozpočtu SFDI (www.sfdi.cz). Pravidla stanovují, že „nelze refundovat již zaplacené faktury“. 

 

Jelikož proces  zavření smlouvy se SFDI není ukončen (Informace o schválené akci byla doručena dne 

27.6.2016), nelze podat žádost o úhradu přislíbených finančních prostředků. A vzhledem k podmínce 

SFDI „nelze refundovat již uhrazené faktury“, není Městys Měřín, při využití možnosti pokrýt 

spoluúčast částečně z prostředků SFDI, schopen dostát termínu dle Čl. 7 odst. 3 Smlouvy s Krajem 

Vysočina. 
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Městys Měřín, Náměstí 106, 594 42 Měřín 
IČ: 00294799 

 
 

 

Děkuji za kladné vyřízení žádosti. 

 

 

 

S pozdravem 

Ing. Jiří Servít 

Starosta městyse Měřín 

 

 

 

 

Příloha: 

Informace o schválené akci ze dne 21.6.2016  

Rozhodnutí o poskytnutí finančních prostředků z rozpočtu SFDI pro rok 2016 

 

 

 

 














