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VIA TEMPORA NOVA, z.s. 
IČ: 22826564  

Václava  Moravce 15 
273 42  Stehelčeves 

 
Č.j. / PID: RRSZ 1959/2021 / RRSZX002P6Q1 
Vyřizuje:  Ing. Denisa Kleinová 
Tel. číslo:  475240696 
E-mail:  Denisa.kleinova@nuts2severozapad.cz 
 
V Ústí nad Labem, dne 31.05.2021 
 

Oznámení o finálním uzavření projektu 

Vzhledem k tomu, že u projektu Rekonstrukce a revitalizace zámeckého parku v Lipové 
u Šluknova, registrační číslo CZ.1.09/2.2.00/81.01318, s platností od 03.03.2021 skončilo období 
udržitelnosti, byla předložena poslední monitorovací zpráva o zajištění udržitelnosti projektu, 
na jejímž základě byly provedeny úkony předcházející kontrole, současně byly též vypořádány 
veškeré závazky vyplývající ze Smlouvy č. CZ.1.09/2.2.00/81.01318 o poskytnutí dotace 
z rozpočtových prostředků Regionální rady regionu soudržnosti Severozápad (dále jen „Smlouva 
o poskytnutí dotace“), Vám oznamujeme, že se projekt s platností od 28.05.2021 nachází ve stavu 
„finálně uzavřen“. 

 
Od tohoto okamžiku jste povinen dodržet následující ustanovení vyplývající ze Smlouvy 
o poskytnutí dotace: 
 

1. Příjemce dotace je povinen uchovávat odpovídajícím způsobem uvedeným v zákoně 
č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů, a v zákoně 
č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, veškeré účetní doklady a další 
dokumenty související s realizací projektu (originál Smlouvy o poskytnutí dotace včetně jejích 
dodatků, projektovou dokumentaci, apod.), a to po dobu 10 let od finančního ukončení 
projektu, nejméně však po dobu 3 let od uzavření Regionálního operačního programu 
Severozápad, přičemž se lhůta začne počítat od 1. ledna následujícího kalendářního roku 
poté, kdy byl projekt finančně ukončen.  
 

2. Po celou dobu uvedenou v předchozím odstavci je příjemce dotace povinen umožnit 
poskytovateli dotace, jakož i ostatním subjektům oprávněným ke kontrole podle článku XIV. 
Smlouvy o poskytnutí dotace, vstup na pozemky, do zařízení a objektů spojených s projektem 
a jeho realizací a umožnit jim přístup k veškeré výše uvedené dokumentaci.  

 

       …………………………………………………… 
Ing. Lukáš Brabenec 

vedoucí oddělení realizace a kontroly projektů 

Sídlo: 
Berní 2261/1, 400 01 Ústí nad Labem 
tel.: 475 240 600 
www.nuts2severozapad.cz, www.europa.eu 
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