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Regionální rada regionu soudržnosti Moravskoslezsko
Úřad Regionální rady

SMLOUVA O POSKYTNUTÍ DOTACE
Z ROZPOČTU REGIONÁLNÍ RADY (DÁLE JEN „SMLOUVA")

Regionální rada regionu soudržnosti Moravskoslezsko
se sídlem:

Na Jízdárně 2824/2, 702 00 Ostrava-Moravská Ostrava

zastoupená:

Miroslavem Novákem, předsedou Regionální rady

IČ :

75082616

DIČ :

CZ75082616 (není plátcem DPH)

bankovní spojení:

č eská spořitelna, a.s., č. ú. 2884102/0800

(dále jen „poskytovatel dotace")

a

Statutární město Ostrava, městský obvod Poruba
se sídlem:

Klimkovická 55 /28, 708 00 Ostrava-Poruba

zastoupená:

Ing. Petrem Mihálikem, starostou městského obvodu

IČ:

00845451

DIČ:

CZ00845451, příjemce dotace je plátcem DPH

bankovní spojení:

česká spořitelna, a.s.

číslo účtu/podúčtu:

1649335379/0800

(dále jen „příjemce dotace")

N<i Jí7dárně 2824//,

702 00 Ostrava - Moravská Ostrava
IČ: 750 876 16, tel.: +470 557 303 501, fax.: +470 552 303 503
sekretariat@r r· mor avskoslezsko.cz, www.rr·moravskoslezsko.cz
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I.

ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

1.

Podle § 16e odst. 1 písm. c) zákona č. 248/2000 Sb., o podpoře regionálního rozvoje, ve znění pozdějších
předpisů, Výbor Regionální rady schvaluje výběr projektů, kterým Regionální rada poskytne dotaci.

2.

Dotace je ve smyslu zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých
zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů, veřejnou finanční podporou.

3.

Poskytování dotací z rozpočtu Regionální rady regionu soudržnosti Moravskoslezsko na programy
spolufinancované z rozpočtu Evropské unie se řídí Regionálním operačním programem NUTS li
Moravskoslezsko 2007-2013, Prováděcím dokumentem ROP NUTS li Moravskoslezsko 2007-2013 (verze
3.07), Příručkou pro příjemce (verze 5.02) a metodickými pokyny poskytovatele dotace, jejichž seznam
včetně verze metodického pokynu je uveden v příloze č. 1 této Smlouvy, nestanoví-li poskytovatel dotace
jinak, vycházejících zejména z Nařízení Rady (ES) č. 1083/2006, o obecných ustanoveních o Evropském
fondu pro regionální rozvoj, Evropském sociálním fondu a Fondu soudržnosti a o zrušení nařízení (ES) č.
1260/1999, zákonem č. 248/2000 Sb., o podpoře regionálního rozvoje, ve znění pozdějších předpisů (dále
jen „zákon o podpoře regionálního rozvoje") a zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech
územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o územních rozpočtech"). Příjemce
podpisem této smlouvy stvrzuje, že byl s těmito dokumenty seznámen a bude se jimi řídit.

4.

Tato Smlouva je podle § 159 a násl. zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů,
smlouvou veřejnoprávní. Na poskytnutí dotace tedy není podle zákona ani podle této smlouvy právní
nárok.

ČÁST I.
VYMEZENÍ DOTACE
li.

PŘEDMĚT A ÚČEL SMLOUVY
1.

Předmětem této Smlouvy je poskytnutí účelové dotace na projekt realizovaný v rámci Regionálního
operačního programu NUTS li Moravskoslezsko 2007-2013, a to v souladu s usnesením Výboru Regionální rady
regionu soudržnosti Moravskoslezsko č. 84/1165 ze dne 27. 5. 2014:

a) Název projektu:

Modernizace přírodovědných a technických učeben základních škol na územi MOb
Poruba

b) Registrační číslo:

CZ.1.10/2.1.00/30.01668

c) Prioritní osa:

2. Podpora prosperity regionu

d) Oblast podpory:

2.1 Infrastruktura veřejných služeb

e) Dílčí oblast podpory:

2.1.1 Rozvoj infrastruktury pro vzdělávání

f) Popis projektu a jeho výstupy:

Stručnýpopisprojektu:
Projekt je zaměřen na modernizaci přírodovědných a technických učeben 12 základních škol nacházejících se na
území MOb Poruba. Celkem se bude jednat o modernizaci 14 odborných učeben, které budou vybaveny dle
potřeb konkrétní školy, a to novým vybavením (nábytek, výukové pomůcky) a výpočetní a prezentační
technikou (interaktivní tabule, projekční technika, apod.). Součástí modernizace učeben budou také nezbytné
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.tební úpravy, zejména úpravy rozvodů elektroinstalace, vody, plynu, odpadního potrubí, atd., které budou
,·ealizovány v návaznosti na nově pořizované vybavení.
Po dobu udržitelnosti projektu budou mimo běžnou výuku v učebnách na ZŠ Dětská, Z Š Porubská 831, ZŠ
Sekaniny a Z Š Valčíka probíhat zájmové a volnočasové aktivity se zaměřením odpovídajícím charakteru
modernizovaných učeben, např. jazykové kroužky, přírodovědné kroužky, apod. Tyto aktivity budou zajišťovány
pro žáky zdarma.

Specifické cíle projektu:
- zlepšit materiální vybavení odborných učeben předmětných základních škol tak, aby odpovídalo současnému
vývoji a moderním výukovým metodám pro praktické i teoretické vyučování
- rozvoj klíčových kompetencí žáků ZŠ a jejich dovedností
- zvýšit efektivitu vyučovacího procesu, názornost, pestrost, atraktivitu
- zvýšit připravenost žáků ZŠ na další vzdělávání na středních a následně na vysokých školách
- zlepšit uplatnitelnost absolventů škol na trhu práce

g) Místo realizace:
- Základní škola, Ostrava-Poruba, Bulharská 1532, příspěvková organizace, Bulharská 1532/23, Ostrava
Poruba, na pozemku parc. č. 1043 v katastrálním území Poruba, město Ostrava
- Základní škola, Ostrava-Poruba, Dětská 915, příspěvková organizace, Dětská 915/2, Ostrava-Poruba, na
pozemku parc. č. 1283 v katastrálním území Poruba, město Ostrava
- Základní škola, Ostrava-Poruba, A. Hrdličky 1638, příspěvková organizace, A. Hrdličky 1638/1, Ostrava-Poruba,
na pozemku parc. č. 3523/1 v katastrálním území Poruba-sever, město Ostrava
- Základní škola, Ostrava-Poruba, Komenského 668, příspěvková organizace, Komenského 668/13, Ostrava
Poruba, na pozemku parc. č. 165 v katastrálním území Poruba, město Ostrava
- Základní škola, Ostrava-Poruba, K. Pokorného 1382, příspěvková organizace, K. Pokorného 1382/56, Ostrava
Poruba, na pozemku parc. č. 2068 v katastrálním území Poruba-sever, město Ostrava
- Základní škola generála Zdeňka Škarvady, Ostrava-Poruba, příspěvková organizace, Porubská 831/10, Ostrava
Poruba, na pozemku parc. č. 1376 v katastrálním území Poruba, město Ostrava
- Základní škola, Ostrava-Poruba, Porubská 832, příspěvková organizace, Porubská 832/12, Ostrava-Poruba, na
pozemku parc. č. 1377 v katastrálním území Poruba, město Ostrava
- Základní škola, Ostrava-Poruba, I. Sekaniny 1804, příspěvková organizace, I. Sekaniny 1804/15, Ostrava
Poruba, na pozemku parc. č. 3713 v katastrálním území Poruba-sever, město Ostrava
- Základní škola, Ostrava-Poruba, J. šoupala 1609, příspěvková organizace, J. Šoupala 1609/6, Ostrava-Poruba,
na pozemku parc. č. 3589 v katastrálním území Poruba-sever, město Ostrava
- Základní škola a waldorfská základní škola, Ostrava-Poruba, příspěvková organizace, L. Štúra 1085/8, Ostrava
Poruba, na pozemku parc. č. 822 v katastrálním území Poruba, město Ostrava
- Základní škola, Ostrava-Poruba, Ukrajinská 1533, příspěvková organizace, U krajinská 1533/13, Ostrava
Poruba, na pozemku parc. č. 990 v katastrálním území Poruba, město Ostrava
- Základní škola, Ostrava-Poruba, J. Valčíka 4411, příspěvková organizace, J. Valčíka 4411/2, Ostrava-Poruba, na
pozemku parc. č. 4408/104 v katastrálním území Poruba-sever, město Ostrava
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h} Hlavní monitorovací indikátory:
Hlavní monitorovací indikátor

Měrná
jednotka

Výchozí
hodnota

Cílová
hodnota

Počet vzdělávacích zařízení {učeben) vybavených novým

Počet

o

14

Měrná
jednotka

Výchozí
hodnota

Cílová
hodnota

Počet

o

3 707

(00.18.)

či modernizovaným vybavením sloužícím k výuce

i) Doplňkové monitorovací indikátory:
Doplňkový monitorovací indikátor
{00.20.)
Počet žáků využívající nové vybavení sloužící k výuce

j) Environmentální kritéria/kritéria rovných příležitostí:
Kritéria rovných příležitostí:
• 15 Projekt přispěje ke zvýšení prevence sociálně patologických jevů.
-

2.

Tato Smlouva stanovuje podmínky pro spolufinancování projektu Modernizace přírodovědných a technických
učeben základních škol na území MOb Poruba podle odst. 1 tohoto článku {dále jen „projekt") �e strukturálních
fondů EU a národních rozpočtů prostřednictvím rozpočtu Regionální rady regionu soudržnosti Moravskoslezsko
v rámci Regionálního operačního programu NUTS li Moravskoslezsko 2007-2013.

3.

Dotace podle této Smlouvy byla poskytovatelem dotace na základě údajů poskytnutých příjemcem
vyhodnocena jako opatření nezakládající veřejnou podporu podle čl. 107 odst. 1 Smlouvy o fungování Evropské
unie, názor poskytovatele dotace v této věci však není právně závazný.

4.

Příjemce dotace bere na vědomí, že slučitelnost podpory se společným trhem posuzuje a závazně v této věci
rozhoduje pouze Evropská Komise. Příjemce dotace současně bere na vědomí, že Evropská komise může uložit
příjemci navrácení veřejné podpory spolu s příslušným úrokem zpět poskytovateli, pokud shledá, že poskytnutá
dotace představuje zakázanou veřejnou podporu podle čl. 107 odst. 1 Smlouvy o fungování Evropské unie.

S.

V případě, že příjemce dotace poskytnutou dotaci použije v rozporu s jejím účelem, v rozporu s právními
předpisy anebo touto Smlouvou, je povinen dotaci, popř. její část vrátit poskytovateli dotace, a to způsobem
stanoveným právními předpisy nebo touto Smlouvou.

Ill.
VÝŠE DOTACE A ÚČELOVÉ URČENÍ

1.

Dotace podle této Smlouvy se poskytuje ve výši 85 % celkových způsobilých výdajů projektu, maximálně však v
celkové výši 18190 040,77 Kč
{slovy: osmnáctmiliónůstodevadesáttisícčtyřicetkorunčeskýchsedmdesátsedmhaléřů).

2.

Maximální výše dotace uvedená v odst.

1

tohoto článku Smlouvy může být snížena, pokud v důsledku

výběrového řízení {veřejné zakázky) anebo z jiných důvodů dojde ke snížení předpokládaných max. celkových
způsobilých výdajů projektu. O této skutečnosti a nové výši dotace bude příjemce dotace informován
prostřednictvím Vyjádření k oznámení příjemce o změnách/Oznámení o změnách ze strany ŘO.
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Poskytovatel si vyhrazuje právo neposkytnout dotaci nebo její část v případě, že příslušné finanční prostředky
určené k poskytnutí dotace neobdrží z příslušné kapitoly státního rozpočtu, vč. finančních prostředků na
předfinancování způsobilých výdajů, které mají být kryty prostředky z rozpočtu Evropské unie.
4.

Plánovaný finanční rámec projektu (pouze orientační charakter)
Kč

Výdaje projektu
Předpokládané celkové výdaje projektu

22 319 020,97

Předpokládané max. celkové způsobilé výdaje

21 400 047,97

z toho předpokládané celkové neinvestiční výdaje

14 306 673,17

z toho předpokládané max. celkové způsobilé výdaje

0,00

na křížové financování
Předpokládané celkové nezpůsobilé výdaje

918 973,00

Celkové způsobilé výdaje na projekt připadající na finanční
mezeru dle článku SS nařízení 1083/2006 1

---

Jiné peněžní příjmy

S.

0,00

Struktura financování způsobilých výdajů projektu a rozdělení dotace na podíly podle zdrojů financování
způsobilých výdajů projektu.
Celkové způsobilé výdaje (100 %)
Zdroje financování

Podíl na celkových způsobilých

Kč
Maximální výše poskytnuté dotace z rozpočtu RR
Předpokládané spolufinancování příjemcem
o
.c
o
-

N

6.

2
národní veřejné zdroje
soukromé zdroje

3

výdajích projektu (v%)

18 190 040, 77

8S,OO

3 210 007,20

lS,00

3 210 007,20

lS,00

0,00

0,00

Dotace podle této Smlouvy je příjemci dotace poskytována pouze k úhradě způsobilých výdajů projektu.
Skutečná výše dotace, která bude příjemci poskytnuta, bude určena na základě řádně prokázaných způsobilých
výdajů projektu. O způsobilosti výdajů rozhoduje poskytovatel dotace.

1

2

Použije se pouze u projektů vytvářejících příjmy dle č. SS Nařízení Rady (ES) č. 1083/2006, ze dne 11.7. 2006, o obecných ustanoveních o
Evropském fondu pro regionální rozvoj, Evropském sociálním fondu a Fondu soudržnosti a o zrušení nařízení (ES) č. 1260/1999, v platném
znění. Je výsledkem výpočtu finanční mezery.
Veřejným výdajem je výdaj, který pochází ze SR, státních finančních aktiv, státních fondů, územních rozpočtů, rozpočtu EU, z rozpočtu
mezinárodních organizací založených mezinárodní veřejnou smlouvou, anebo jakýkoli podobný výdaj. Za podobný výdaj se považuje výdaj
pocházející z rozpočtu veřejnoprávních subjektů nebo sdružení jednoho nebo více regionálních nebo místních orgánů nebo veřejnoprávních
subjektů jednajících v souladu se směrnicí Evropského parlamentu a Rady 2004/18/ES ze dne 31. března 2004 o koordinaci postupů při
zadávání veřejných zakázek na stavební práce, dodávky a služby. Veřejnoprávním subjektem se rozumí jakýkoliv subjekt, který: a} je založený
nebo zřízený za zvláštním účelem uspokojování potřeb obecného zájmu, který nemá průmyslovou nebo obchodní povahu, b) má právní
subjektivitu a c} je financován převážně státem, regionálními nebo místními orgány nebo jinými veřejnoprávními subjekty; nebo je těmito
orgány řízen; nebo je v jeho správním, řídícím nebo dozorčím orgánu více než polovina členů jmenována státem, regionálními nebo místními
orgány nebo jinými veřejnoprávními subjekty;
Zdroj: Metodika finančních toků a kontroly programů spolufinancovaných ze SF/FS/EFF na programové období 2007-2013
Vlastní zdroje příjemce, případně i externí zdroje financování, které nejsou veřejným výdajem.
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7.

Příjemce dotace zajistí financování veškerých ostatních výdajů projektu, které nejsou kryty dotací. V případě,
že v průběhu realizace projektu dojde ke snížení způsobilých výdajů prokázaných na straně příjemce, musí být
vždy zachovány procentní podíly dotace a zdrojů spolufinancování na celkových způsobilých výdajích.

8.

Příjemce dotace není oprávněn na způsobilé výdaje projektu schváleného k financování v rámci ROP regionu
soudržnosti Moravskoslezsko čerpat prostředky z jiných finančních nástrojů Evropského společenství.

9.

Příjemce dotace je oprávněn na způsobilé výdaje projektu, v rámci stanovené výše spolufinancování příjemcem
podle této Smlouvy, čerpat prostředky i z jiných národních veřejných zdrojů. Toto neplatí u projektů
zakládajících veřejnou podporu podle čl. 107 odst. 1 Smlouvy o fungování Evropské unie, pokud by tím došlo
k překročení maximální míry podpory.

10. V případě, že dotace zakládá veřejnou podporu podle čl. 107 odst. 1 Smlouvy o fungování Evropské unie,
příjemce zajistí úhradu veškerých výdajů projektu, které jsou pro účely pravidel veřejné podpory považovány za
soukromé financování, pouze ze soukromých zdrojů.
11. U projektů vytvářejících příjmy dle č. SS Nařízení Rady (ES) č. 1083/2006, ze dne 11.7. 2006, o obecných
ustanoveních o Evropském fondu pro regionální rozvoj, Evropském sociálním fondu a Fondu soudržnosti a o
zrušení nařízení (ES) č. 1260/1999, je maximální výše dotace vypočtena na základě principu finanční mezery.
Příjemce dotace postupuje dle metodického pokynu - projekty vytvářející příjmy, a to i v případě, že projekt
vytváří, tzn. jiné peněžní příjmy.

ČÁST li.
PODMÍNKY ČERPÁNÍ DOTACE
IV.
ZÁKLADNÍ PODMÍNKY A POVINNOSTI

1. Harmonogram realizace projektu
1.1

Příjemce dotace se zavazuje
a) zahájit fyzickou realizaci projektu nejpozději do 6 měsíců od podpisu této Smlouvy. Tento termín
může poskytovatel dotace změnit prostřednictvím vyjádření ke změnám/oznámení o změnách.
b) ukončit projekt nejpozději do: 30.9.2015

1.2

Příjemce dotace se zavazuje dodržet Harmonogram plateb, který byl schválen poskytovatelem dotace.
Veškeré skutečnosti, které by mohly mít za následek nedodržení harmonogramu realizace projektu
podle tohoto článku Smlouvy, včetně Harmonogramu plateb, musí příjemce dotace dopředu oznámit
poskytovateli dotace.

1.3

Příjemce dotace se zavazuje podávat monitorovací hlášení/zprávy a po dobu udržitelnosti předkládat
Zprávu o zajištění udržitelnosti projektu v souladu s Příručkou pro příjemce, nestanoví-li poskytovatel
dotace jinak.

1.4

Finanční vypořádání dotace ve smyslu zákona o územních rozpočtech předloží příjemce dotace v rámci
první Zprávy o zajištění udržitelnosti projektu.

1.S

Ve lhůtě uvedené v čl. IV. odst. 1 bod 1.1 písm. b) Smlouvy musí být dosaženo účelu, na který byla
dotace poskytnuta.

2. Užití dotace a rozpočet projektu
2.1

Příjemce dotace se zavazuje realizovat projekt v souladu se žádostí o dotaci, touto Smlouvou a
metodickými pokyny. V případě rozporů mezi žádostí o dotaci a touto Smlouvou platí údaje uvedené v
této Smlouvě. Příjemce dotace je povinen naplnit účel dotace.
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Příjemce dotace se zavazuje dodržovat rozpočet projektu, který je uveden v příloze č. 2 Smlouvy.
V případě změn v rozpočtu a zvýšení maximální výše neinvestičních výdajů se příjemce zavazuje
postupovat dle Příručky pro příjemce a Metodického pokynu pro způsobilé výdaje a vícenáklady.

3. Způsobilé výdaje
3.1

Příjemce dotace použije dotaci pouze k úhradě způsobilých výdajů uvedených v rozpočtu projektu a

3.2

časová způsobilost výdajů projektu:

stanovených v metodických pokynech v příloze č. 1 této smlouvy.

a) Počáteční datum způsobilosti výdajů projektu je stanoveno od 1. 1. 2012 s touto výjimkou:
•

výdaje na projektovou dokumentaci pro územní/stavební řízení a na studii proveditelnosti
projektu jsou způsobilé od 1. 1. 2007.

b) Koncové datum způsobilosti výdajů projektu je shodné s datem ukončení projektu dle čl. IV. odst. 1.

3.3

Pokud projekt nebude dokončen a plně funkční k 30. 6. 2016, jsou veškeré výdaje na projekt
nezpůsobilé. Příjemce dotace je v tomto případě povinen vrátit veškeré prostředky, které mu byly na
projekt poskytnuty, pokud poskytovatel dotace nebo jiný oprávněný orgán nestanoví v konkrétním
případě jinak.
Příjemce dotace je oprávněn v žádosti o platbu (tj. ve standardní žádosti o platbu anebo modifikované
žádosti o platbu) požadovat uhrazení podílu způsobilých výdajů projektu, a to s ohledem jak na
procentuální, tak celkovou výši poskytnuté dotace.

3.4

Pokud je příjemce dotace plátcem daně z přidané hodnoty a má možnost žádat o její zpětné proplacení

3.5

Pokud se příjemce dotace (původně neplátce DPH) v průběhu realizace anebo po dobu udržitelnosti

příslušného správce daně, musí být pro účely této Smlouvy všechny výdaje vykazovány bez DPH.

projektu stane plátcem DPH, bezodkladně po registraci ohlásí tuto skutečnost poskytovateli dotace.

4. Plnění monitorovacích indikátorů
4.1

Příjemce dotace je povinen naplnit hlavní monitorovací indikátory, které jsou uvedeny v čl.

li

odst. 1

této Smlouvy a uchovat je po celou dobu udržitelnosti projektu podle odst. S tohoto článku Smlouvy.
4.2

Příjemce dotace se zavazuje v průběhu realizace projektu i po celou dobu jeho udržitelnosti podle odst.
S tohoto článku Smlouvy sledovat doplňkové monitorovací indikátory, které jsou uvedeny v čl. li odst. 1
této Smlouvy.

4.3

Příjemce dotace se zavazuje informovat o průběhu naplňování indikátorů v rámci monitorovacích
hlášení/zpráv.

S. Udržitelnost projektu
Příjemce dotace je povinen zajistit,
5.1

aby výstupy a výsledky projektu, tak jak jsou uvedeny v žádosti o dotaci, včetně příloh, byly zachovány
a sloužily k účelu popsanému v žádosti o dotaci po dobu minimálně Sti let od finančního ukončení
projektu (v případě příjemců z řad malých a středních podniků po dobu 3 let)

5.2

že po dobu Stí let od ukončení projektu (v případě příjemců z řad malých a středních podniků po dobu
3 let) projekt neprojde podstatnou změnou definovanou v čl. 57 odst. 1 Nařízení Rady (ES)
č. 1083/2006 o obecných ustanoveních o Evropském fondu pro regionální rozvoj, Evropském sociálním
fondu a Fondu soudržnosti a o zrušení nařízení (ES) č. 1260/1999

5.3

po celou dobu realizace projektu a udržitelnosti projektu nesmí příjemce dotace převést vlastnické
právo k majetku pořízeného z dotace na třetí osobu, případně zřídit k tomuto majetku zástavní právo,
pokud poskytovatel dotace nestanoví v konkrétním případě jinak. Příjemce dotace může majetek
pořízený z dotace po dobu udržitelnosti projektu pronajmout či vypůjčit třetí osobě pouze s písemným

7/13

"'
co·

souhlasem poskytovatele dotace4• Věcné břemeno k majetku pořízenému z dotace lze po dobi..
udržitelnosti projektu zřídit pouze s písemným souhlasem poskytovatele dotace.

6. Veřejné

zakázky

6.1

Příjemce dotace postupuje při zadávání veřejných zakázek v souladu s poslední verzí Metodického
pokynu pro zadávání veřejných zakázek.

6.2

Pokud poskytovatel dotace na základě kontroly veřejné zakázky zjistí, že příjemce dotace nedodržel
postup stanovený zákonem č. 137/2006 Sb. nebo Metodickým pokynem pro zadávání veřejných
zakázek, bude poskytovatelem dotace provedena finanční oprava způsobilých výdajů uvedených v
žádosti o platbu, kterých se toto porušení týká, a to dle aktuální tabulky finančních oprav, vycházejících
z pokynů EU ke stanovení finančních oprav, zveřejněné na webových stránkách poskytovatele dotace.

6.3

V případě provádění finančních oprav za porušení pravidel pro zadávání veřejných zakázek před
proplacením výdaje, se snižuje maximální částka dotace, a to o částku odpovídající stanovené finanční
opravě.

7.

Kontrola, spolupráce a opatření k nápravě
7.1

Příjemce dotace je povinen za účelem ověření plnění povinností vyplývajících z této Smlouvy vytvořit
podmínky k provedení kontroly vztahující se k realizaci projektu, poskytnout veškeré doklady vážící
se k realizaci projektu, umožnit průběžné ověřování souladu údajů o realizaci projektu uváděných ve
zprávách o realizaci projektu se skutečným stavem v místě jeho realizace a poskytnout součinnost
všem osobám oprávněným k provádění kontroly. Těmito oprávněnými osobami jsou zejména
poskytovatel dotace, Ministerstvo financí, auditní orgán, Nejvyšší kontrolní úřad, Evropská komise
a Evropský účetní dvůr, případně další orgány oprávněné k výkonu kontroly. Poskytovatel dotace je
oprávněn vykonat u příjemce během fyzické realizace projektu kdykoliv bez předchozího upozornění
monitorovací návštěvu.

7.2

Příjemce dotace poskytovateli dotace neprodleně oznamuje veškeré skutečnosti, které mohou mít vliv
na povahu nebo podmínky provádění projektu a na plnění povinností vyplývajících z této Smlouvy, a to
postupem uvedeným v Příručce pro příjemce.

7.3

Příjemce na žádost poskytovatele dotace, popř. jiného oprávněného subjektu, písemně sděluje
poskytovateli dotace, popř. jinému oprávněnému subjektu, jakékoliv doplňující informace související
s realizací projektu, a to ve lhůtě stanovené poskytovatelem dotace, případně jiným oprávněným
subjektem.

7.4

Příjemce dotace realizuje veškerá opatření k odstranění nedostatků zjištěných při vereJnoprávní
kontrole uložená poskytovatelem dotace, případně orgány oprávněnými ke kontrole podle bodu 7.1
tohoto článku Smlouvy, a to v požadovaném termínu, rozsahu a kvalitě, a včas a řádně o jejich splnění
poskytovatele dotace informuje.

8. Publicita
8.1

Příjemce dotace je povinen provádět propagaci projektu v souladu s Nařízením Rady (ES) č. 1083/2006
o obecných ustanoveních o Evropském fondu pro regionální rozvoj, Evropském sociálním fondu a
Fondu soudržnosti a o zrušení nařízení (ES) č. 1260/1999 a Nařízením Komise (ES) č. 1828/2006
kterým se stanoví prováděcí pravidla k Nařízení Rady (ES) č. 1083/2006 o obecných ustanoveních o
Evropském fondu pro regionální rozvoj, Evropském sociálním fondu a Fondu soudržnosti a k Nařízení
Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1080/2006 o Evropském fondu pro regionální rozvoj.

Ke svěření nebo vypůjčení majetku pořízeného z dotace příspěvkové organizaci příjemce není po dobu realizace a udržitelnosti projektu nutné
vyžádat si písemný souhlas poskytovatele, a to za podmínek stanovených v Příručce pro příjemce.
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8.2

Ke splnění povinnosti podle bodu 8.1 tímto poskytovatel dotace uděluje příjemci dotace souhlas
k užívání loga ROP regionu soudržnosti Moravskoslezsko v souvislosti s realizací projektu, a to po celou

i

dobu realizace a udržitelnosti projektu. Při užívání loga podle tohoto odstavce je příjemce dotace
povinen postupovat v souladu s Grafickým manuálem loga ROP regionu soudržnosti Moravskoslezsko,
zveřejněným na webových stránkách poskytovatele dotace.

9. Uchovávání dokumentů
9.1

Příjemce dotace je povinen uchovávat odpovídajícím způsobem v souladu se zákonem č. 499/2004
Sb„ o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a
v souladu se zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, po dobu deseti let
od finančního ukončení projektu, zároveň však alespoň po dobu tří let od ukončení programu dle čl.
88 a násl. Nařízení Rady (ES) č. 1083/2006, o obecných ustanoveních o Evropském fondu pro
regionální rozvoj, Evropském sociálním fondu a Fondu soudržností a o zrušení nařízení (ES) č.
1260/1999, veškeré originály dokladů, Smlouvu včetně jejích dodatků a další originály dokumentů,
vztahujících se k projektu, přičemž běh lhůty se začne počítat od 1. ledna následujícího kalendářního
roku poté, kdy byla provedena poslední platba na projekt.

9.2

V případě, že dotace poskytnutá podle této smlouvy má charakter veřejné podpory podle čl. 107 odst.
1

Smlouvy o fungování Evropské unie, je příjemce povinen uchovávat originály veškerých účetních

dokladů, vztahujících se k projektu, až do 31. 12. 2025.
9.3

Po celou dobu podle bodu 9.1 a bodu 9.2 je příjemce dotace povinen umožnit poskytovateli dotace,
jakož i ostatním subjektům oprávněným ke kontrole podle odst. 7 tohoto článku, vstup na pozemky,
do zařízení a objektů spojených s projektem a jeho realizací a umožnit jim přístup k veškeré výše
uvedené dokumentaci.

10. Zapojení partnera
V případě, že příjemce realizuje projekt, či některou z jeho fází, ve spolupráci s partnerem, do právních aktů, které
s partnerem za tímto účelem uzavírá, zakotví tytéž závazky a povinnosti, které pro příjemce vyplývají z této
Smlouvy, a to zejména ve vztahu k udržitelnosti projektu, realizaci veřejných zakázek apod.

11. Pojištění majetku pořizovaného v rámci realizace projektu
Příručka pro příjemce stanoví, kdy je příjemce dotace povinen pojistit majetek pořízený z dotace.

12. Environmentální kritéria/kritéria rovných příležitostí
12.1

Příjemce dotace je při naplňování projektu povinen prosazovat princip rovných příležitostí, rovnosti
mužů a žen a princip nediskríminace, zejména s ohledem na osoby se zdravotním postižením. Dále se
příjemce zavazuje dbát ochrany životního prostředí.

12.2

Příjemce dotace je povinen při realizaci projektu naplnit a udržet po celou dobu udržitelnosti projektu
podle odst. 5 tohoto článku Smlouvy kritéria rovných příležitostí, které jsou uvedeny v čl.

li

odst. 1

této Smlouvy.

13. Vedení účetnictví
13.1

Příjemce dotace je povinen řádně účtovat o veškerých příjmech a výdajích projektu. Příjemce dotace
je povinen vést oddělenou účetní evidenci o projektu v souladu se zákonem č. 563/1991 Sb., o
účetnictví, ve znění pozdějších předpisů.
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13.2

Příjemci, kteří nevedou účetnictví podle tohoto zákona, jsou povinni vést daňovou evidenci podl,
zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, rozšířenou o tyto dodatečné
požadavky:
a)

příslušný doklad musí splňovat předepsané náležitosti účetního dokladu ve smyslu zákona č.
563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů (s výjimkou § 11 odst. 1 písm. f),

b)

předmětné doklady musí být správné, úplné, průkazné, srozumitelné a průběžně chronologicky
vedené způsobem zaručujícím jejich trvalost,

c)

při kontrole poskytne příjemce kontrolnímu orgánu na vyžádání daňovou evidenci v plném
rozsahu,

d)

uskutečněné příjmy a výdaje jsou odděleně vedeny ve vztahu k příslušnému projektu, ke
kterému se vážou, tzn., že na dokladech musí být jednoznačně uvedeno, ke kterému projektu se
vztahují.

14. Je-li příjemce dotace právnickou osobou, je povinen při přeměně právnické osoby nebo zrušení právnické
osoby s likvidací postupovat podle poslední verze Příručky pro příjemce.

v.

PLATEBNÍ PODMÍNKY
1. Žádost o platbu
1.1

Podmínkou čerpání dotace je předložení řádně vyplněné žádosti o platbu, podložené příslušnými
účetními doklady a dalšími dokumenty vyžadovanými poskytovatelem dotace dle Příručky pro
příjemce.

1.2

V případě proplácení výdajů na základě podání standardní žádosti o platbu budou příjemci dotace
propláceny jen způsobilé výdaje, které příjemce prokazatelně uhradil a doložil příslušným účetním
dokladem. V případě proplácení výdajů na základě modifikované žádosti o platbu budou příjemci
dotace propláceny jen způsobilé výdaje, a to po předložení příslušných účetních dokladů.

1.3

Pokud poskytovatel dotace v rámci administrace žádosti o platbu zjistí porušení podmínek pro
poskytnutí dotace ze strany příjemce dotace, budou výdaje, kterých se zjištěné porušení týká, nebo
jejich část, zařazeny mezi nezpůsobilé a nebudou příjemci dotace proplaceny.

2. Vrácení platby nebo její části
2.1

Pokud v průběhu realizace projektu anebo po dobu jeho udržitelnosti podle čl. IV. odst. 5. smlouvy
bude zjištěno, že výdaj, příp. výdaje, které již byly proplaceny poskytovatelem dotace, byly v době
proplacení nezpůsobilé, je příjemce dotace povinen platby vztahující se k těmto nezpůsobilým
výdajům vrátit poskytovateli dotace na účet uvedený v záhlaví této smlouvy.

2.2

Použije-li příjemce dotace poskytnutou dotaci, popř. její část v rozporu s touto smlouvou, je rovněž
povinen poskytnuté finanční prostředky, vztahující se k tomuto porušení, vrátit poskytovateli dotace
na účet uvedený v záhlaví této smlouvy.

2.3

Příjemce dotace je povinen platby vrátit ve lhůtě 7 dnů ode dne doručení výzvy k vrácení platby či
její části, nestanoví-li poskytovatel dotace jinak.

2.4

Obdobně podle tohoto odstavce se postupuje v případě, že bude dodatečně provedena finanční
oprava dle čl. IV. odst. 6 Smlouvy.

2.5

Nepoužité peněžní prostředky je příjemce dotace povinen vrátit poskytovateli dotace na účet
poskytovatele uvedený v záhlaví této smlouvy, a to nejpozději v termínu, který je shodný s datem
ukončení projektu dle čl. IV. odst. 1 bod 1.1 písm. b) Smlouvy.
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VI.
PŘIJETÍ A PROPLÁCENÍ DOTACE
1.

Poskytovatel dotace:
a) po přijetí úplné, pravdivé a bezchybné standardní žádosti o platbu vystaví v co nejkratším termínu,
zpravidla však do 40 pracovních dnů, platební příkazy a provede platby bezhotovostním bankovním
převodem ve prospěch účtu/podúčtu příjemce dotace uvedeného v záhlaví této Smlouvy,
b) po přijetí úplné, pravdivé a bezchybné modifikované žádosti o platbu bezhotovostním bankovním
převodem v termínu do 40 pracovních dnů odešle avízo bance o povolení k inkasu. Převod peněžních
prostředků ve prospěch technického účtu příjemce dotace uvedeného v záhlaví této Smlouvy bude
proveden za předpokladu, že příjemce dotace již vložil na tento technický účet peněžní prostředky
odpovídající výši jeho spolufinancování a zároveň vystavil příkaz k úhradě ve prospěch dodavatelů
v souladu s avízem zaslaném příjemci.
c) po přijetí úplné, pravdivé, a bezchybné závěrečné monitorovací zprávy vystaví v co nejkratším termínu,
zpravidla však 40 pracovních dnů, platební příkazy a provede platby ve prospěch účtu/podúčtu příjemce
dotace uvedeného v záhlaví této Smlouvy,
d) při splnění podmínek stanovených touto Smlouvou poskytne příjemci dotace částku odpovídající
maximálně 85 % způsobilých výdajů projektu, jejichž oprávněnost bude posouzena poskytovatelem
dotace, maximálně však do výše uvedené v čl. Ill. odst. 1.

2.

Poskytovatel je oprávněn lhůty uvedené v odstavci 1 tohoto článku Smlouvy překročit v případě, že mu
nebudou poskytnuty finanční prostředky na úhradu způsobilých výdajů projektu ze strany Ministerstva pro
místní rozvoj, případně nastane jiná objektivní událost, kterou poskytovatel nemohl předpokládat.

VII.
ZMĚNY V REALIZACI PROJEKTU,
ZMĚNA SMLOUVY, UKONČENÍ SMLOUVY

1.

Postup příjemce dotace pro oznamování změn v realizaci projektu je uveden v Příručce pro příjemce.

2.

Smlouvu je možné změnit na základě písemného dodatku ke Smlouvě, podepsaného oprávněnými zástupci
obou smluvních stran anebo prostřednictvím vyjádření ke změnám/oznámení o změnách. Při změně smlouvy
se postupuje dle Příručky pro příjemce.

3.

Ve výjimečných případech, z důvodů a za podmínek stanovených v Příručce pro příjemce, je možné Smlouvu
ukončit před dosažením vlastního účelu Smlouvy, a to:
a)

dohodou

b)

výpovědí Smlouvy ze strany poskytovatele dotace.

Předčasným ukončením Smlouvy však nezaniká, není-li v Příručce pro příjemce uvedeno jinak, povinnost
příjemce dotace vrátit poskytovateli dotace poskytnuté prostředky, včetně penále, příslušenství či právo
poskytovatele dotace na náhradu škody.

VIII.
PORUŠENÍ PODMÍNEK PRO POSKYTNUTÍ DOTACE

1.

Pokud poskytovatel dotace nebo osoba oprávněná ke kontrole dle článku IV. odst. 7 této Smlouvy zjistí, že
příjemce dotace nesplnil nebo neplní některou z podmínek vyplývajících z této Smlouvy, je poskytovatel
dotace oprávněn pozastavit proplácení prostředků dotace a zahájit potřebné kroky vedoucí ke zjištění, zda
došlo k nesrovnalosti ve smyslu Nařízení Rady (ES) č. 1083/2006 o obecných ustanoveních o Evropském fondu
pro regionální rozvoj, Evropském sociálním fondu a Fondu soudržnosti a o zrušení nařízení (ES) č. 1260/1999, a
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Nařízení Komise (ES) č. 1828/2006, kterým se stanoví prováděcí pravidla k Nařízení Rady (ES) č. 1083/2006,� � Q.
'"'I

�

o

obecných ustanoveních týkajících se Evropského fondu pro regionální rozvoj, Evropského sociálního fondu a
Fondu soudržnosti a k Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1080/2006 o Evropském fondu pro
regionální rozvoj, a zda nedošlo k porušení rozpočtové kázně podle zákona o územních rozpočtech či porušení
jiných podmínek pro poskytnutí dotace.
2.

Za porušení rozpočtové kázně podle § 22 odst. 2 zákona č. 250/2000, o územních rozpočtech, je považováno
porušení povinností stanovených touto Smlouvou, které souvisí s účelem, na který byly peněžní prostředky
poskytnuty, a to konkrétně nedodržení:
a)

hlavních monitorovacích indikátorů o více než 30 %

b)

kritérií rovných příležitostí/environmentálních kritérií o více než 30 %

c)

účelu dotace, uvedeného ve Smlouvě

d)

povinnosti zákazu zcizení majetku pořízeného z dotace bez souhlasu poskytovatele dotace

e)

povinnosti umožnit poskytovateli dotace, jakož i ostatním subjektům oprávněným ke kontrole, vstup na
pozemky, do zařízení a objektů spojených s projektem a jeho realizací a umožnit jim přístup k veškeré
relevantní dokumentaci.

f)

plnění povinné publicity projektu

g)

povinnosti nezatížit majetek poskytnutý z dotace zástavním právem, jiným věcným nebo obligačním
právem bez souhlasu poskytovatele dotace,

h)

povinnosti vedení účetnictví či povinnosti archivnictví.

Za porušení povinností stanovených v písm. a) - e) lze uložit snížený odvod, a to v rozmezí 25 - 100

%

poskytnutých peněžních prostředků.
Za porušení povinností stanovených v písm. f) - h) lze uložit snížený odvod, a to v rozmezí 2 - 25 %
poskytnutých peněžních prostředků.
Při stanovení výše odvodu poskytovatel dotace přihlédne k závažnosti porušení a jeho vlivu na dodržení účelu
dotace.

ČÁST Ill.
ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
1.

Příjemce

dotace

souhlasí

se zveřejněním

údajů

uvedených

ve

Smlouvě,

a

to

v rozsahu:

název

subjektu/jméno/firma, adresa sídla/trvalého pobytu/místa podnikání, IČ, název projektu, předmět a výše
dotace v souladu se zákonem č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších
předpisů, zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění
pozdějších předpisů, a v souladu s čl. 7 odst. 2d Nařízení Komise (ES) č. 1828/2006, kterým se stanoví prováděcí
pravidla k Nařízení Rady (ES) č. 1083/2006 o obecných ustanoveních týkajících se Evropského fondu pro
regionální rozvoj, Evropského sociálního fondu a Fondu soudržnosti a k Nařízení Evropského parlamentu a Rady
(ES) č. 1080/2006 o Evropském fondu pro regionální rozvoj, zejména z důvodu využívání těchto údajů
v informačních systémech pro účely administrace strukturálních fondů.
2.

Příjemce dotace souhlasí se zpracováváním svých osobních údajů, které sdělil poskytovateli dotace, v souladu
s příslušnými ustanoveními zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve
znění pozdějších předpisů a zákona č. 123/1998 Sb., o právu na informace o životním prostředí, ve znění
pozdějších předpisů, pro účely administrace projektu a dále souhlasí s tím, aby poskytovatel dotace poskytoval
tyto jeho osobní údaje organizacím a partnerům poskytovatele (zejména Ministerstvu pro místní rozvoj a
Ministerstvu financí), a to výhradně za uvedeným účelem. Příjemce dotace uděluje souhlas na dobu realizace
projektu a deseti let následujících po ukončení realizace projektu. Příjemce tímto prohlašuje, že byl ve smyslu §
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11 zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů, řádně informován o
zpracování a uchování osobních údajů.

3.

Příjemce dotace souhlasí s tím, aby v případě potřeby poskytovatele dotace bylo umožněno třetím osobám
pověřeným poskytovatelem dotace nahlížet do dokumentů tvořících projektový spis a s těmito dokumenty
pracovat (např. v rámci kontroly veřejných zakázek apod.).

4.

Příjemce dotace prohlašuje, že všechny údaje, které uvedl v této Smlouvě, případně v žádosti o dotaci, jsou
pravdivé a úplné a je si vědom následků, které by uvedení nepravdivých nebo neúplných údajů mělo.

S.

Tato Smlouva se vyhotovuje ve třech vyhotoveních, z nichž každé má platnost originálu, z nichž jedno
vyhotovení obdrží příjemce dotace a dvě vyhotovení obdrží poskytovatel dotace.

6.

Nedílnou součástí této Smlouvy jsou uvedené přílohy:
1)

Seznam metodik, jejichž dodržování je podmínkou pro čerpání dotace podle této Smlouvy, a které
jsou pro příjemce závazné, a to ve znění platném ke dni podpisu této Smlouvy

2)
7.

Rozpočet projektu

V případě rozporu této Smlouvy s příslušnými metodikami, k jejichž dodržování se příjemce podle čl. I. odst. 3
Smlouvy zavázal, platí tato Smlouva; to však neplatí v případě rozporu Smlouvy s obecně závaznými právními
předpisy

8.

a) Doložka platnosti právního jednání dle ust. § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění
pozdějších předpisů:
O přijetí dotace a uzavření této Smlouvy rozhodla rada městského obvodu dne

.!.1.�$.ť/!?!Jl'l 1/>/.!3

usnesením č .
.

..!.�.:(..�t.C... ,

svým

·

b) Doložka platnosti právního jednání dle § 41 zákona č.

128/2008 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění

pozdějších předpisů:
O přijetí závazku dle čl. IV. bod 5.3 této Smlouvy rozhodlo zastupitelstvo města dne /

.

usnesením č .f?..� 9.P./�/1 n 11'/6

3 O. íl5. 7015

. . . . ..

V Ostravě dne . .

. ... .. .

„

.....•... „

.

V

.tSf/lP,Vt

. „ ............•.•.

.

l4

-06- 2015

dne ........................

µ�u.

.. .....

t?.:.�:. �1.(-;,vým

...

. ...

l...

... . . ..
.. . ...

.

.

....

za příjemce dotace
Ing. Petr Mihálik
starosta městského obvodu
Statutární město Ostrova
Měst.ký obvod Poruba
Klimkovickó 28/55
708 56 O.Irovo · Porvbo
-02-
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Příloha č. 1

*
*

* *

REGIONÁLNÍ RADA
�'°'"'

1oudrino"li MOl'1..., 0 1.l1n.
�o

•

Regionální rada regionu soudržnosti Moravskoslezsko
Úřad Regionální rady

SEZNAM METODIK, KTERÝMI JE PŘÍJEMCE DOTACE POVINEN SE ŘÍDIT
PŘIČERPÁNÍ DOTACE

VERZE

NÁZEV

METODICK Ý POKYN - PRAVIDLA PRO PUBLICITU

3.02

METODICKÝ POKYN PRO VYKAZOV ÁNÍ V Ý DAJŮ

3.04

METODICKÝ POKYN - PRŮVODCE HORIZONTÁLNÍMI TÉ MATY

3.07

METODICKÝ POKYN PRO ZPŮSOBILÉ V ÝDAJE A V ÍCENÁKLADY

2.15

METODICKÝ POKYN PRO ZPRACOV ÁNÍ STUDIE PROVEDITELNOSTI
A EKONOMICK É ANAL ÝZY (CBA)

4.03

METODICKÝ POKYN - DEFINICE MALÝCH A STŘEDNÍCH PODNIKŮ

1.06

METODICKÝ POKYN - PROJEKTY VYTVÁŘEJÍC Í P ŘÍJMY

2.02

Na Jízdárně 2824/2, 702 00 Ostrava· Moravská Ostrava
IČ: 750 826 16, tel.: 420 552 303 501, fax.:·· 420 552 303 503

�e.kretar iat@rr mo_r:a�J<.o�lezsko,g, Y;W
L W.(L rr:iqr avsko2lezsko.cz
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Region á l ní rada regionu soudržnosti Moravskoslezsko
Úfad Regionálnl rady

Nbev polotky

Jednotka

Počet jednotek

Cena za jednotku

Výdaj celkem

(v Kč)

(v Kč)

01 Doplňkové výdaje - ftzenl projektu

Z toho

n elnvestičn l
(v Kč)

0,00

0,00

01.01 Mzdy členů projektového týmu

o

0,00

O.CIO

O,CIO

01.02 Odvody sociálnlho a zdravotního pojištěni zaměstnavatele za zaměstnance

o

0,00

O.DO

0.00

01.03 Finanční výdaje a poplatky

o

o.DO

O,DO

0, 00

01.04 Nákup dlouhodobého hmotného majetku

o

O.CIO

O.DO

0.00

01.05 Nákup dlouhodobého nehmotného majetku (patenty, know-llow, licence)

o

o.DO

O,CIO

O,DO

01.06 Odpisy dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku

o

O,DO

O.CIO

O,CIO

189000,00

198000,00

02 Doplllkové výdaje - nikup alufeb
02.01 Audit a odbomé znalecké posudky

o

O,DO

O,CIO

0,00

02.02 Poradenství a slufby

1

1Q6 000,00

1 ga 000,00

1 "6 000.00

02.03 Pi'eklady a Uumočenl

o

O.CIO

O.CIO

O.CIO

02.04 Výběrová nzenl - zadévaci dokumentace, organizace výběrového Nzenl

o

O,CIO

O,CIO

O,CIO

•1 1eo,oo

•1 1eo,oo

1

41 160,00

41 160,00

41 HI0,00

2 800,00

2 I00,00
2 800,00

03 Doplňkové výdaje - Jiné
03.01 DPH, kdy není nárok na odpočet na vstupu

04 Hlavni výdaje - publicita projektu
04.01 Publicita

1

2 800,00

2 800,00

04.02 Ostatní publicita a martteting (do 2 % CZV)

o

0.00

O.CIO

05 Hlavni výdaje - stavebnt čht 1 nikup technologu

3 30$ 544,00

o.oo

H

000,00

05.o1 Zabezpečeni výstavby (Inženýrská činnost)

1

08 000,00

98 000,00

OS.02 PoNzenl pozemků (do 10% CZV)

o

0,DO

0,00

0,00

OS.03 Ponzenl staveb (v součtu s položkou OS.02 do 50 % CZV)

o

o.oo

O.CIO

o.oo

98 000,00

OS.04 Dckumentace k projektu (do S% CZV)

1

350 000,00

350 000.00

o.oo

OS.OS Stavebnl části stavby

1

2 947 544,00

2 947 544,00

0,00

05.06 Technologická zaNzenl

o

O,DO

O,CIO

06 Hlavni výdaje - dlouhodobý hmotný a nehmotný majetek

14 101 854,42

O,D

O

1 1 $43 905,21

06.01 Nákup nebo technické zhodnocení dlouhodobého hmotného majetku

1

2 584 749,21

2 564 749,21

O,DO

06.02 Nákup dlouhodobého nehmotného majetku

o

O.DO

o.oo

0.00

06.03 Nákup drobného dlouhodobého hmotného či nehmotného majetku (dle
rozhodnuti účetníiednotkvl

1

1 1 543905,21

11 543 906,21

1 1 54 3 g()6.21

06.04 Jiný majetek

o

O,DO

O,DO

O,DO

3 055 ea9,l5l5

2 424 807,00
2 424 807,gf)

07 Hlavni výdaje - Jiné
07.01 DPH, kdy není nárok na odpočet na vstupu

1

3 055 689,55

s ess 889.55

07.02 Ostatní (specifikujte)

o

0,DO

O,CIO
0,00

0,00

08.01 Mzdy

o

O.CIO

O,DO

O.DO

08.02 Odvody sociálního a zdravotního pojištěni zaměstnavatele za zaměstnance

o

0,00

o.oo

0,00

0,00

0,00

08 Krtfové nnancovinl - mzdy

09 Krlfové nnancovinl - provoz
09.01 Cestovní náhrady

o

O,CIO

0,00

O,DO

09.02 Spotrební zboží a provoznl materiál

o

o.DO

O,DO

0.00

09.03 Telefon, fax, poštovné, intemet

o

o.DO

0,00

0,00

09.04 Voda, paliva , energie, úklid

o

O.DO

O.CIO

O,DO

09.05 Odpisy

o

0,00

O,DO

0,00

10 Krttové financovi ni -

slutby

0,00

0,00

10.01 Publikace/škotíci materiály/manuély

o

O.CIO

0.00

O.DO

10.02 Vzdéláva ci služby - leklo/I

o

0,00

0,00

0,00

10.03 Výdaje na konáni vzdělávacich kurzů

o

o. oo

O.DO

0,00

0,00

0,00

11 Krlfové financovi ni - jiné výdaje
11.01 DPH, kdy není nárok na odpočet na vstupu

o

0,00

12 Doplňkové výdaje celkem (do 10'k CZV)
13 Hlavni výdaje celkem

O,DO

0,00

237 100,00

237 100,00

21 182 817,17

u oeo s13,17

14 Ktlfové ftnancovinl celkem (do 20% CZV)

0 ,00

0,00

15 ZPOSOBILÉ VÝDAJE CELKEM (12+13+14)

21 400 o.t7,07

14309�3,17

16 NEZPOSOBILÉ VÝDAJE CELKEM

018 073,00

132003.00

16.01 DPH , kdy je nárok na odpočet na vstupu

o

0,00

0,00

0,00

16.02 Pozemek (nad 10% CZV)

o

0,00

O,DO

O.CIO

1 6.03 Jiné

1

018 Q73,00

018 073,00

332 003,00

22 310 020,17

14 839 578. 17

17 CELKOVÉ VÝDAJE PROJEKTU (15 + 16)

