
MINISTERSTVO FINANCÍ
Odbor Financováni územních rozpočtů

Obec Sulice
OHcní úřad
Kostelecká 150
251 68 Sulice

PID. MFCR8XSZGV
C. j.: MF-20294t2018/1201-3
Zpcacwatel: . Ing.
Počet listů: 1

Praha 14. 8. 2018

Rozhodnuti o poskytnuti dotace: Obec Sulice, RozšÍření kapacity ZŠ Sulice,
výstavba odborných učeben vC. zajištěni bezbariérovosti
evid. č. 298D213000123

V příloze Vám zasíláme rozhodnuti o poskytnutl dotace z kapitoly Väeob©cná

pokjadní správa na výše uvedenou akci.
Nedílnou součástl rozhodnutí o poskytnutí dotace jsou podmínky použiti prostřMků

státního rozpočtu, jejichž nedodcženl je porušením rozpočtové kázně se všemi

důsledky dle zák. č, 218/20UO Sb., o mzpočtôvých pravidkch a změně riěkte:ých
souvisejících zákonů, ve znění pozdějších př®ďpisů.

Poslední termín pro předloženl faktury k proplacení je 7. prosinec 2018.

S pozdravem

,X 2gO

"^%,e ,Ap
'Ý %

't,/ " ýg,. ,,,,-,.,,,

Mln|storstvo financí
11810 PRAH^

%

CŽ"jŤÄ-
Ing. , Ph.D.

Ředitel odtxm

15, l 1$1 1ů, Praná ID daäové scMánky. xZcHäW,'
+mai1.
Teŕefon: +420 257 041 111
Fax: ·r42() 257 042 78F]



ROZHODNUTÍ O POSKYTNUTÍ DOTACE

identifikační údaje

Poskytovatel Mini$tgr6No FnäricL WQr1tjflkačni čklo 298D2130QO123

Adresa

Program

Wénská 525/15, 11D(X)Praha 1 Identifikační Uslo ElS

, Typ nnMK/ovánt
29&21 - PMpůřa rozvcýé a obncwy mat. záKMt'y miclná|r1[ha šktjt$tví

Ex me

Název akce (p'Qkktu) Obec Sulke - Roäiření kapacky ZŠ Sulke, výgt&vba odborných uCebon VC. zajištěni
bczbanero'v%tl

Účaswik (jbec Sulice lČ nebo RČ ' 00240MC
'Ulice Kosteťcká 190

O$Qba oprávněná Ing Petr Čuřík swrů9a

Telefůn
E-mail !

Oboc Swk2
PSČ 25168

Mišto ealWco Sulice
Alokace v Umní (LAUY, CZ020'9 Prahä - vý¢Ňxj

Dotace 10 906 QQQ,00KČ

Souhm fínancovánt Lkkje v kg
RoŔ UĚast sťátnĹho rozpÚtu/dotace (maxi) VlaMnl zdroje (mim) ČELKEAÄ

20'8 10 906 000,00 4 CQO 00 15 580 000,00
celkem 10 906 ODD,00 4 674 ®0,00 15 580 000,00

'Pouid jinůk y podMnWh tmm aoRmomu

Kód Tennlny akce (p'Djektu) Ukončení Závamogt

2022 Vydáni Registrace ake (p'qéktu) 14 08.2U1Š max
2Di8 ReaWace aůcce (proMtu) stanuvená pcjsá(mv=em 3clo3 20;8 max
2042 PŤed|=n[ dacumerltac8 k vYbodnQ=Ĺ akce (prD)ektu) 31.032019 max

Cíl akce (pWoktu)

Cil nebyl stanoven

Kód indikátory akce (prujoktLj) Mčmá výchozí Cibvá Dahmjeclnotka hodnota hodnota dosa&n1
lndikátoty f1ebµy $tarloveny

Měrná ! Mánimálnó MaximálniKód Parametřy akce (projektu) jednotka Hodnota Závaznost hodno'ta' hodnota'

1 budem zš-ote813věťlý pmš1ôr n'3 6 766,CO min ODD 0,00
2 poCet učeiben učebna 16,QQ min 0,CQ Q,(X)·
3 kapaáťa ZŠ Zák 330,00 ŕMn 0,QQ 0,00
4 nodzemni podlaZl NP 3,00 min Q,QQ 0.00

2 v &miosa NT ~1N a n id

l EA4 |ED$_SMVS,pmcmnl I g l.
MW©. 52$'i3 1

CWum ~1j doúmmmu u 2ň¶® (¶4M;%J 1|2



Flmncôváni (proj~ v Mech údaje \/
l

Skutečnoat SkuteCno$lt Uv\olmno Aktuádd rok Od ColWn MirVMKód Näíw řádku 2019 2ů20 Závaz, axNbd 2017 ' 2017 y me 2M8 2018 1.1.2021 vkbch' hodnoW

«iék) (lod ¶j,oo 15 500q(xlc is qcqck) q.qq (ľoů aůů á5 moo min

Nakjm budův Q.0:) Q,CQ 15 5% 15 čm,oo um 0,(x) 1I,DO 15m0®,00

&4ps SOUHRN POTŘEB PROJEKTU om 0,00 155mm® 000,00 ONě Q,CQ 0,UQ 15 %0 #,00

sstu vus - ruzpoóm ~mrm 0,00 am 10 m o»m Q,®- 0,00 čie 10 mm MAX

657» QUO äCKi TÔ 0% lá 9J6 (jQů,co 0,00 am om ¶O m MlO,00

e679 vz-An4 lj~4ka pmgramu (jáj om · m 000 QC? 4 674 QQQM Q,QQ íjiXl ON 4 m 000,00 WN

667ú N© 0,ôů om 4 674 m,uů 4 &74 000.00 0,00 0.00 cl® 4 674 oqo,0q

60= SEJUHFN n'NE$TIKMcH ZMQJŮ PROJEKTU om aúo 15 580 QML00 IS OCQCE) O.® 0,00 OAj 15 5$0 moo

WNV BN Q'AQ 10 moo UN DAO ¶0 Bä6 DOOM

SR r,oo om 10 906 MOM 10 móóó,ôó DAO DAO QM ŤQ m mm

WtKi Eu 0.00 0.00 0,DI) om 0,1Kl O.Čii) Ct® ů,ůů

t EM (JCEl QJX) um 0.0Q 0,00 0.00 C,00 ú %

SOUHRN m SR aALOKACE pRcl$m~ EU 0,00 0,00 10 90€ %0AQ 10 ¶Q6 0Qo,oa 0,qq 0,00 IK %8 000,00

$QCJHRN ZDROA) bez SR ALoKAd PRQSTREDKŮ EU ú,® 0,00 i 4 0T4 ůťjů,00 d m QQ0,00 0,00 om DAD 4 BT4 cmm

SOUHRN ZDRCKÁ) ON 0Á)D IS HQ oonm 16 Q,QQ 0,00 0,00 15 SED ooam

'y um nt se WPH mWmAhí h[jdr1cmW

'Půkuä µ»kýtwdH nmtanw1 ýnak v podTNNkách «kumerM µou y ~ĺl

PQMNiky účasti státNho mzpottu
. Neďlmu $a£*ti dnkumeMu jsou p'xhňriky, které jsou uvedBré y pňlaze-
4

Prc41 éomwo razhodriuú není v $§ 14¢j odsL 2 zákcm č. 0 Kluxaových pmvidlech a q Mk1Mých ~sejiách zádcQ€Ů {Km=yá W~a) mplj$* Qchmn[arli Kxzklěd

schubeN p©$kytcmHem Rää¢ko a pMpis '"i k,.,j,,\,
I b
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Příloha k rozhodnutí o poskytnuti dotace

Podmĺnky FOUŽI"řÍ DOTACE POSKYĹNUTÉ ZE STÁTNÍHO ROZPOČTU

Evidenční číslo akce: 29821300'0123 (Č. j. MF-20294/2018/1201)

Akce je 'egistrována Ministmvem financí podle § 12 zákona č. 218/2000 Sb,, o
romtovýeh pravidlech a o změně některých souvisejícich zákonů (rozpočtová pravidla), vc
zttčm" µ)zdčjších přujpisů (dále jen ,Mkon") a § 5 vyhlášky č. 56W2006 Sb., q účasti Mtniho
rozpočtu na financování programů reprodukce majetku ze dne 11. pmincc 2006, ve znční
vyhlášky č. 11/2010 Sb. (dále jm ,,vyhláška")-
Účdový mak pro skdováni finančních prostředků na tuto akci jc 98 662.

l. ÚČastník programu (dále jen Húča$tník") bude při čerpáni pKysth3dků státního rozpočtu
postupovat podle vyhlášky a dokumentace Ndpľ'ogramu 298213 - Podpora rozvoje
a obnovy matcriálnč technické základny wgionálnich škol v okolí velkých měst (dále jen
Hpodprogram").

2. PIrkstředky ze státního rozpoČtu stanovené v rozhodnuti o poskytnutí dotace (dále jen
,jmhodnutí") jsou maximální a jsou účelově vázány na úhradu nákladů rcalizace akce
registrované Ministerstvem financí v íozsahu investičního záměru předložmého
Ministcrstvu financi pod čjMF-1238]/2016/1201 a MF-20294/2018/1201..

3, PľDstř$ďky ze státního rozpočtu lze použít pouze k úhradě nákladů stav¢bni
a tcchnologické části stavby dle uzavřených smluv s dodavateli zakázky do výše
stanoveného limitu účastníka pmgrmu. Ostatní náklady, ale případně i náklady stavební
a technologické části stavby, převyšující stanovený limit účasti státního řo@čtů, uhradí
účastník z vlastních zdlx)jí pňpadnč zdotacc z úzcmníeh rozpočtů (dále jen
,spolumancovám").

40 výšc Spolunnancováni uvedená v roůK)dnuti je v souhmu stanov¢na jako minimálni na
ákci celkan a bude uhrazena ncjpozději v termínu pro předložení dokumentace
závčrcčného vyhďnoccni uvcdcnán v rozhodnuti, pokud nedojde k jiné doh«ič
sposkytovatdeni. PTostŤedky státního rozpočtu bude účastník využívat s maximálni
hospodámosti a způscbem zajišťujícím cfcktivní využiti poňzovanCho majetku.
V případě. že v průběhu rúdizace ákce účastník zjistí, ž0 celkovC náklady akce budou
nižší, než je stanovcno v roZhodnutí, musí úsporu realizovat nižším čerpáním dotacc ze
sUního rozpočtu.
Plném" spolufnancování účastníka na financování akce se wsllzuje s matematickýn
zaohouhkním na celé tisíce Kč.

5. Dotaci nelze Čerpat v případě, že účastník žádá nebo bude Žádat o financování z jinäto
programu státní pďpory, jiných prostředků státního rozpočtu nebo státních fondů včetně
prostřédků Evropské unie a také v případě, že mu tato dotace byla přidělena,

6. jako závazné se stanowjí tyto terminy uvcdené v rozhodnutí:
' · ukončení realizace U¢¢' Splnění tohoto taminu prokáže účastník protokolem o

převzetf díla podepsaným' oprávněnými osobami objednatele a dodavatcle,

· pMloZcni dokumentace úvčrečného vyhodmccni akce, a to do 6 měsíců od ukončmí
realizace akce. Termín je splněn v případč, že datum přijetí dokumentacc podatelnou

i Ukůt1bócnim ukce se rozumí tcrmhŕ pkv=ti dílu ůčasuůkmm,



mf je dřívější nebo sc shďuje s tmnínem pro přědložmú dokumentace uvdcným
v rozhodnutí.

'7, Parametry akce uvedené v mzhodnutí jsou stanoveny jako minimální.
8. Dodavateiům registrované akce může účastník poskytovat zálohy z prostředků státnlho

rozpočtu až do výše 10% výše účasti státního rozpočtu. U takto poskytnutých úloh musí
být vc lhůtě 100 kalendářních dnů pmvedeno věcné plnění, vyúčtování provedených prací
a dodávek a vystaven doklad (j zaplaceni jako podklad pro dílčí plnění ve smyslu zákona o
dani z přidané hodnoty. Poskytnutá záloha však musí být vyúčtovánä ve stejném ruce,
v jakém byla poskytnuta Pokud byla uvedeným způsolmn záloha zúčtován% pak se tento
případ posuzujc, jako by záloha nebyla poskytnuta a může být Nskytnuta další 7áloh;L

9. Změny, které v průběhu realizace nastaly oproti schválenému investičnímu záměru,
případně změny, které mohou mít za následek změnu rozhQdnutí, wnámi účastník
písemně bezprostředně poskytovatčH doW« Změnu rozh«lnuti o poskymuti dotace
nelze provést po uplynuti termínu realizace akce.

10. Účastník programu je povinen předkládat poskytovateli každoročnč w)čnf zprávu o
postupu realizace akce, mp, o stavu ľDzpTacovanosti ve finančním a věcném vyjádkni
podle jednotlivých etap, a to do IS, 2. následujícího toka

l l, Obsahem dokumentace úwěrečného vybodnocení akce je:
° vyúčtování a finanční vypořádání prostředků státního rozpočtu. zpráva o výsledku

realizace schváleného investičního zářném, skutečných hodnotách parametrů akce
a Splněni podmínek stanovcnýeh rozhodnutinl včetnč formulářů uvedených v příloze
č- 2 vyhlášky s vyp1näiím skutečně dosažených hodnot akce,

· součásh zµávy j¢i čestné prohlášmí 1jča$tník& že nežádá o financování akce z jiného
progmu státní µ'dpo'y, jiných pmtředků státního rozpočtu nebo státních fondů
včetně prostředků Evropské unie a také, že mu žádná dotace z vyjménwaných foTem
nebyla přidělena,

· doklady, které opravňují stavbu užívat podle tj. zákona č. 183/2006 Sb., o ůzemrúm
plánováni a stavebním řádu (stavební zákon), v platném znění. V případě, Ž¢ byl
vydán Uv, souhlas mlčky, doloží stavebník originál Čcstného prohlášeni, podepsaného
statutárním ústupcem, Že stavební úřad rozhodnutím ani jiným způsobem užíváni
stavby k Icrminu závěrečného vyhcxlnoeeni nezakázal,

· protokol o předání a přévzetí stavby,
· kopie faktur uhrazených ze všech zdrojů financování s rekapitulaci podle jednotlivých

zdrojů, včetně dokladů prokazujících jeji¢h úhradu,
· zprávy z již provedených kontrol, pokud pmběhly.

12. V případě zcizení majetku (úplatného či Wúplatnäo přívodu atd.) nebo v případě zrněny
využití tohoto majetku k jinému účelu, než k jakému je určen v investičním zámčru
schváleném poskytovatelem, účastník vrátí prostředky státního rozpočtu poskytnuté na
jeho pořízeni ncbo obnovu ve výši zpět do státního rozpočtu, a to ještě přď jého
zcizením ncbo provedením zmčny využití, pokud ndojdc na základě písemné žádosti
k jiné dohodě s poskytovatdem. Rmměž v případě, že účastník dá předmětný mqjctck do
zástavy je povinen prostřďky poskytnuté na jeho Fk)řizetú nebo obnovu vrátit ve stejné
výši pHan do státního rozpočtu-
Tato ustanovení zůstávají v platnosti 10 let od ukončeni realizace akce.



13. Účastník ncsmí majetek pořízený nebo zhodnocený dotací ze státního rozpočtu N
ukončení realizace akce využÍvat zpWbm, který by naplňoval skutek veřeiné poQpory
neslučitelné s předpisy EU.

14. Plátce DPH nesmí hradit ze státního rozpočtu daň z přidané hodnoty, pokud může
uplatnit odpočet daní Pokud se účastník stane plátcem DPH až po po'kytnutí schválené
dotace (vydání rozhodnuti) a uplatni odpoč« daně, oznánlí tuto skutečnost do 15
kalendářních dnů ode dne uplatnění odpočtu poskytovateli a dotaci vc výši uplatněného
odpočtu vrátí zpět do státního rozpočtu do 60 kalendářnich dnů od vymčřmí odpočtu za
7dmitelnC období, ve kterém odpočet uplatňuje.

15. Účastník je povinen archivovat veškerou dokumentaci a doklady vztahující sc k akci
po dobu 10 let cA ukončaií realizace akce.

16. Nedodržcní výšc uvedených podmínek je porušením rozpočtové kázně vc smyslu § 44
zákona.

17. Kontrola dodrženi podmínck a pravidel podprogramu podléhá místnč příslušnému
finančnímu úřádu. Právo poskytovatele dotace provádět průběžné kontmly v průběhu
realizace akce tím naň dotčeno.

18. Účastník uxjpovidá za to, že doklady jim předložené Ministerstvu financí jsou úplné a
ptavdivé.

Za MhlisterstvQ fiňancí:

Ing. , ph.O,

ředitel odboru 12

Financování územních rotpočtů
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