
MINISTERSTVO FINANCÍ
ČESKÉ REPUBLIKY

Letenská 15, poštovní přihrádka 77
118 10 Praha 1
Telefon: 257 04 11 11 Fax. 25704 2788

V Praze dne .t q 2016
PII): MFCR6XPEPA
Č. j.: MF-23856/2016/1201-2

Věc: ,,Obec Sulice - zvýšení kapacity tříd a odbornÝch učeben školského zařízení ZŠ"
evid.č. 298D213000070

Referent :
Přílohy :

Ing.
lx rozhodnutí o poskytnuti dotace včetně přílohy

Obec Sulice
Ing. Petr Čuřík
starosta
Kostelecká 150
251 68 Sulice-Želivec

V příloze Vám zasíláme rozhodnutí o poskytnutí dotace z kapitoly Všeobecná pokladní správa

na výše uvedenou akci včetně při iohy.

Nedílnou souČástí rozhodnuti o poskytnutí dotace jsou podmínky použití prostředků státního

rozpočtu, jejichž nedodržení je porušením rozpočtové kázně se všemi důsledky dle zák. č. 218/2000 Sb.,

o rozpočtových pravidlech a změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

Faktury lze předkládat nejpozději do 6. prosince 2016. Do tohoto termínu také illforl]]ujte

poskytovatele o případném nedočerpáni dotace.
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ROZHODNUTÍ O POSKYTNUTÍ DOTACE

Identifikační údaje

Poskytovatel Ministerstvo financi. Identifikační číslo 2981)213000070

Adresa Letenská 525/15, 11000Praha 1 Identifikační číslo ElS

Typ financováni Ex ante

Program 29821 - Podpora rozvoje a obnovy mat. tech. základny regionálního školství

Název akce (projektu) Obec Sulice-Zvýšeni kapacity tříd a odborných učeben školského zařízení ZŠ

Účastník Obec Sulice IČ nebo RČ 00240818

Ulice Kostelecká 150
Osoba oprávněná Ing. Petr Čuřík starosta Obec Su|ice-Ze|ivec

PSČ 25168

Telefon Místo realizace Sulice-Lelivec
E-mail Alokace v území (LAU) CZ0209 Praha - východ

Dotace 19 677 000,00KČ

Souhrn financováni Udaje v Kč

Rok Účast státního rozpočtu/dotace (max') Vlastní zdroje (min') CELKEM
2015 0,00 593 000,00 593 000,00
2016 19 677 000,00 9 359 000,00 29 036 000.00

Celkem 19 677 000,00 9 952 000,00 29 629 000,00

' Pokud poskytovatel nestanovil jinak v podminkách tohoto řidiciho dokumentu

Kód Terminy akce (projektu) Ukončeni Závaznost

2022 Vydáni Registrace akce (projektu) 30.06 2016 max ,
2018 Reaiizace akce (projektu) stanovená poskytovatelem 31.08.2016 max ,
2042 Předloženi dokumentace k závěrečnému vyhodnoceni akce (projektu) 28.02.2017 max

Cil akce (projektu)

Cil nebyl stanoven

l Měrná výchozí CIlová Datum
Kód Indikátory akce (projektu) i jednotka hodnota hodnota dosaZeni

Indikátory nebyly stanoveny.

. Měrná . Minimálni Maximálni7Kód Parametry akce (projektu) jednotka Hodnota Zavaznost hodnota" hodnota"

1 budova ZŠ - obestavěný prostor m3 4 917,00 min 0,00 O 00
2 budova ZŠ - zastavěná plocha : 'n2" " 810,00 min 0,00 0,00
3 kapacita zařízeni l zak l 270,00 min 0,00 0,00 ,

2 V případě závaznosti INT se vyplní minimálni a maximálni hodnota (v případě jiré závaznosti nelze pole vyplnit).

298D213000070 l EA4 l EDS_SMVS_pracovni l č. j. MF-23856/2016/1201-2
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Financováni akce (projektu) v letech údaje v KČ

. . .. Skutečnost Skutečnost Uvolněno Aktuální rok Od Celkem MirVMaxKod Nazev radku před 2015 2015 v roce 2016 2016 2017 2018 1 1.2019 v letech 3 Závaz- hodnotá'

6010 Náklady dokumentace k registraci projektu 0,00 0,00 218 000,00 218 000,00 0,00 0,00 0,00 218 000,00 MIN

6011 Náklady dokumentace projektu 0,00 593 000,00 229 000,00 229 000,00 0,00 0,00 0,00 822 000,00 MIN

6012 Náklady řízeni přípravy a reahzace projektu 0,00 0,00 57 000,00 57 000.00 0,00 0,00 0,00 57 000,00 MIN

601S Náklady přípravy a zabezpečeni projektu 0,00 593 000,00 504 000,00 504 000,00 0,00 0,00 0,00 1 097 000,00

6090 Náklady pořízeni stavebních objektů 0,00 0,00 28 532 000,00 28 532 000,00 0,00 0,00 0,00 28 532 000,00 min

609S Náklady budov a staveb 0,00 0,00 28 532 000,00 28 532 000,00 0,00 0,00 0,00 28 532 000,00

64ps SOUHRN INVESTIČNÍCH POTŘEB PROJEKTU 0,00 593 000,00 29 036 000,00 29 036 000,00 0,00 0,00 0,00 29 629 000,00

6570 VOS - rozpočet kapitoly správce programu 0,00 0,00 19 677 000,00 19 677 000,00 0,00 0,00 0,00 19 677 000,00 MAX

657s výdaje oss a dotace ze státního rozpočtu (VDS) 0,00 0,00 19 677 000,00 19 677 000,00 0,00 0,00 0,00 19 677 000,00

6679 VZ - jiné vlastni zdroje účastníka programu 0,00 593 000.00 9 359 000,00 9 359 000,00 0,00 0,00 0,00 9 952 000,00 MIN

667S Vlastni zdroje účastníka programu (VZ) 0,00 593 000,00 9 359 000,00 9 359 000,00 0,00 0,00 0,00 9 952 000,00

69ZS SOUHRN INVESTIČNÍCH ZDROJŮ PROJEKTU 0,00 593 000,00 29 036 000,00 29 036 000,00 0,00 0,00 0,00 29 629 000,00

SOUHRN za SR INV 0,00 0,00 19 677 000,00 19 677 000,00 0,00 0,00 0,00 19 677 000,00

SOUHRN za SR 0,00 0,00 19 677 000,00 19 677 000,00 0,00 0,00 0,00 19 677 000,00

z toho prostředky EU 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00

z toho prostředky FM 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00

SOUHRN za SR a ALOKACE PROSTŘEDKŮ EU 0,00 0,00 19 677 000,00 19 677 000,00 0,00 0,00 0,00 19 677 000,00
.

SOUHRN ZDROJŮ bez SR a ALOKACÍ PROSTŘEDKŮ EU 0,00 593 000,00 9 359 000,00 9 359 000,00 0,00 0,00 0,00 9 952 000,00

SOUHRN ZDROJŮ CELKEM 0,00 593 000,00 29 036 000,00 29 036 000,00 0,00 0,00 0,00 29 629 000,00
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Přehled klasifikace SR v aktuálním roce údaje v kč

Kód Název řádku PVS Druhové Odvětvové IlSSP llSSP Účelový Uvolněno Aktuálni řOKtřiděni tříděni zdroj Účel znak Typ SR v roce 2016 2016

6570 VOS - rozpočet kapitoly správce programu 5140010041 6341 311300 1100000 98662 VSR 19 677 000,00 19 677 000,00

SOUHRN za SR INV 19 677 000,00 19 677 000,00

SOUHRN za SR 19 677 000,00 19 677 000,00

z toho prostředky EU 0,00 0,00

z toho prostředky FM 0,00 0,00

2y případě závaznosti INT se vyplní minimálni a maximálni hodnota (v případě jiré závaznosti nelze pole vyplnit).

3 Pokud poskytovatel nestanovil jinak v podmínkách tohoto řídicího dokumentu, jsou závazné objemy sloupce celkem v letech

Podmínky účasti státního rozpočtu
Příloha Podmínky použiti prostředků státního rozpočtu

Schváleni poskytovatelem Razítko a podpis

Poskytovatel Ministerstvo financi.
Útvar odbor 12 l
Schválil Ing Vypracoval Ing j /Uy!l "
Funkce ředítel odboru 12 Telefon 2
Č. j. MF-23856/2016/1201-2 E-mail jitka.dolezelova@mfcr.cz Datum ,r?, q ctO (G
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E\l(lel]čni číslo akce 298D213000070 (č..j. MF- 238561'2()16. 1201-2)

Akce je registrována Ministerstvem financi podle § 12 zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových
pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), ve znění pozdějších
předpisů (dále jen ,,zákon") a § 5 vyhlášky č. 560/2006 Sb., o účasti státního rozpočtu na financováni
programů reprodukce majetku ze dne 11. prosince 2006, ve znění vyhlášky č. 11/2010 Sb. (dále jen
,,vyhláška"). Účelový znak pro sledování finančních prostředků na tuto akci je 98 662.

Prostředky státního rozpočtu budou čerpány a využívány za následujicich podmínek:

l. Účastník programu (dále jen ,,účastník") bude při čerpání prostředků státního rozpočtu postupovat
podle vyhlášky a dokumentace podprogramu 298213 - Podpora rozvoje a obnovy materiálně technické
základny regionálních škol v okolí velkých měst (dále jen podprogram).

2. Prostředky ze státního rozpočtu stanovené v Rozhodnutí o poskytnutí dotace (dále jen rozhodnutí)
jsou maximální a jsou účelově vázány na úhradu nákladů realizace akce registrované Ministerstvem
financí v rozsahu investičního záměru předloženého Ministerstvu financí pod č.j. 11730/2016 a jeho
aktualizace 23856/2016 a 28433/2016.

3. Prostředky ze státního rozpočtu lze použít pouze k úhradě nákladů stavební a technologické části
stavby dle uzavřených smluv s dodavateli zakázky do výše stanoveného limitu účastníka programLl.
Ostatní náklady, ale případně i náklady stavební a technologické části stavby převyšující stanovený limit
účasti státního rozpočtu, uhradí účastník z vlastních zdrojů, případně z dotace z územních rozpočtů (dále
jen ,,spolufinancování").

4. výše spolufinancování uvedená v rozhodnutí je v souhrnu stanovena jako n]inimální na akci ce]ken]
a bude uhrazena 11ejpozději v termínu pro předložení dokumentace závěrečného vyhodnocení uvedenéní
v rozhodnuti, pokud nedojde k jiné dohodě s poskytovateleni. Prostředky státního rozpočtu bude
účastník využívat s maximálni hospodárnosti a způsobem zajišt'ujicim efektivní využití pořizovaného
majetku. V případě, že v průběhu realizace akce účastník zjistí, že celkové náklady registrované akce
budou nižŠí než je stanoveno v rozhodnutí, musí úsporu realizovat nižším čeipánim dotace ze státního
rozpočtu.
Plnění skutečné spoluúčasti účastníka na financování akce se posuzuje s matematickým zaokrouhlením
na celé tisíce KČ.

5. Dotaci nelze čerpat v případě, že účastník žádá nebo bude žádat spolufinancováni z jiného prograniu
státní podpory, jiných prostředků státního rozpočtu nebo státních fondů včetně prostředků Evropské
unie a také v případě, že mu tato dotace byla přidělena.

6. Jako závazné se stanovují termíny uvedené v rozhodľluti o poskytnutí dotace:
· termín realizace akcel Splnění tohoto termínu prokáže účastník protokolem o převzetí díla

podepsaným oprávněnými osobami objednatele a dodavatele.
· termín vypracování návrhu dokumentace závěrečného vyhodnocení akce a předložení této

dokumentace poskytovateli. Termín je splněn v případě, že datum přijetí dokumentace

l Ukončením realizace akce se rozumí termín převzetí díla účastníkem.



podatelnou MF je dřívější nebo se shoduje s termínem pro předložení dokumentace uvedenýni
v rozhodnutí.

7. Parametry akce uvedené v rozhodnuti jsou stanoveny jako minimální.

8. Dodavatelům registrované akce může účastník poskytovat zálohy z prostředků státního rozpočtu až
do výše 10% výše účasti státního rozpočtu. U takto poskytnutých záloh musí být ve lhůtě 100
kalendářních dnů provedeno věcné plnění, vyúčtování provedených prací a dodávek a vystaven doklad o
zaplacení jako podklad pro dílčí plnění ve smyslu zákona o dani z přidané hodnoty. Poskytnutá záloha
však musí být vyúčtována ve stejném roce, v jakém byla poskytnuta. Pokud byla uvedenýni způsobem
záloha zúčtována, pak se tento případ posuzuje, jako by záloha nebyla poskytnuta a může být
poskytnuta další záloha.

9. Účastník předloží do 6 měsíců od termínu dokončení realizace akce stanoveného v rozhodnuti
dokumentaci závěrečného vyhodnocení akce podle § 6 odst. 1 vyhlášky.
Obsahem dokumentace je:

· vyúčtování a finanční vypořádáni prostředků státního rozpočtu, zpráva o výsledku realizace
schváleného investičního záměru, skutečných hodnotách parametrů akce a splnění podmínek
stanovených rozhodnutím, včetně formulářů uvedených v příloze č. 2 vyhlášky s vyplněním
skutečně dosažených hodnot akce,

· součástí zprávy je i čestné prohlášení účastníka, že nežádá spolufinancování akce z jiného
programu státní podpory, jiných prostředků státního rozpočtu nebo státních fondů včetně
prostředků Evropské unie a také, že mu žádná dotace z vyjmenovaných forem nebyla přidělena.

· doklady, které opravňují stavbu užívat podle zvláŠtního předpisu, tj. zákon č. 183/2006 Sb., o
územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) v platném znění. V případě, že byl
vydán tzv. souhlas mlčky, doloží stavebník originál čestného prohlášení, podepsaného
statutárním zástupcem, že stavební úřad rozhodnutím ani jiným způsobem užíváni stavby
k terminu závěrečného vyhodnocení nezakázal,

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

včetně dokladů prokazujících jejich úhradu,
· zprávy z již provedených kontrol, pokud proběhly.

Nepředložení této dokumentace ve stanoveném rozsahu a lhůtě se považuje za nesplnění podniinky.

10. Účastník je povinen předem vrátit prostředky poskytnuté ze státního rozpočtu zpět do státního
rozpočtu, pokud se s poskytovatelem na základě písemné žádosti nedohodne jinak v případě:

· zcizení majetku (úplatného či bezúplatného převodu atd.), pro jehož pořízeni nebo obnovu byly
použity prostředky státního rozpočtu,

· zniěny využití tohoto majetku k jinému účelu, než k jakému je určen v investičnini zán:ičru
schváleném poskytovatelem

· a rovněž v případě, že účastník dá výše uvedený majetek do zástavy či do nájmu nebo výpůjčky
na dobu delší než 30 dnů.

V případě, že účastníkem je obec a dává uvedený majetek do nájmu nebo výpůjčky, je nutné postupovat
v souladu se zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích, § 39 v platnén] znění.
Tato ustanovení zůstávají v platnosti 10 let od dokončeni akce.

11. Účastník nesnň majetek pořízený nebo zhodnocený dotací ze státního rozpočtu po dokončeni akce
využívat způsobem, který by naplňoval skutek veřejné podpory neslučitelné s předpisy EU.

12. Plátce DPH nesmí hradit ze státního rozpočtu daň z přidané hodnoty, pokud může uplatnit odpočet
daně. Pokud se účastník stane plátcem DPH až po poskytnuti schválené dotace (vydání rozhodnutí) a
uplatni odpočet daně, oznámí tuto skutečnost do 15 kalendářních dnů ode dne uplatněni odpočtu



poskytovateli a dotaci ve výši uplatněného odpočtu vrátí zpět do státního rozpočtu do 60 kalendářních
dnů od vyměřeni odpočtu za zdanitelné období, ve kterém odpočet uplatňuje.

13. Účastník prowamu je povinen archivovat veškerou dokumentaci a doklady vztahující se k této akci
po dobu 10 let od dokončeni akce pro potřeby kontrolních orgánu.

14. Účastník programu je povinen předkládat správci programu každoročně roční zprávu o postupu
realizace akce, resp. o stavu rozpracovanosti ve finančním a věcném vyjádření podle jednotlivých etap
do 15. 2. následujícího roku.

15. Účastník zodpovídá za to, že doklady jím předložené Ministerstvu financi jsou úplné a pravdivé.

16. Změny, které v průběhu realizace nastaly oproti schválenému investičnímu záměru, případně zniěny.
které mohou mít za následek změnu rozhodnutí, oznámí účastník písemně bezprostředně poskytovateli
dotace. Změnu rozhodnutí o poskytnutí dotace nelze provést po uplynutí termínu realizace akce.

17. Nedodržení výše uvedených podmínek je porušením rozpočtové kázně ve sniyslu § 44 zákona sc
všemi důsledky z toho vyplývajícími, přičemž nedodrženi podmínky č. 9,13 a 14 je sankciováno
odvodem 5 % z celkové částky dotace (§ 14 odst.6 a § 44a odst.4 písm. a) zákona).

18. Kontrola dodržení podmínek a pravidel podprogramu podléhá místně příslušnému finančnímu úřadu
podle zákona 320/2001 Sb. o finanční kontrole. Právo poskytovatele dotace provádět průbčžné kontroly
v průběhu realizace akce tím není dotčeno.

Za Ministerstvo financí ČR :

Ing. .D.

Gi'""";:= ,, Q

datum a podpis
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