MUCEP007JH2E
MUUfcHUU/ H2E

MINISTERSTVO FINANCI
Odbor 12 - Financování územních rozpočtů
Letenská 15
118 10 Praha 1
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Ukíád. znak:

V Praze dne $ 5 -(U- 2018
PID: MFCR8XMGEU
Č. j.: MF-9291/2018/1201-2
Počet stran: 1
Přílohy: Rozhodnutí o poskytnutí
dotace včetně přílohy
Věc:

K Vašemu č. j.:
Zpracovatel:

^prac

Město Černošice - Stavební úpravy a přístavba ZŠ Černošice za účelem
zřízení kmenových učeben, učebny dílen a sborovny
evid. č. 298D213000116
Ing. J. Doleželová, tel. 25704 2252

Město Černošice
Riegrova 1209
252 28

V příloze Vám zasíláme rozhodnutí o poskytnutí dotace z kapitoly Všeobecná
pokladní správa na výše uvedenou akci včetně přílohy.
Nedílnou součástí rozhodnutí 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 7. prosince 2018. Do tohoto termínu také
informujte poskytovatele o případném nedočerpání dotace.
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ROZHODNUTÍ O POSKYTNUTÍ DOTACE
Identifikační údaje
Poskytovatel

Ministerstvo financí.

Identifikační číslo

Adresa

Letenská 525/15, HOOOPraha 1

Identifikační číslo EIS

Program

29821 - Podpora rozvoje a obnovy mat. těch. základny regionálního školství

298D213000116

Typ financování

Ex ante

Název akce (projektu) Město Černošice - Stavební úpravy a přístavba ZŠ Černošice za účelem zřízení kmenových
učeben, učebny dílen a sborovny
Účastník

Osoba oprávněná

Město Černošice

Mgr. Filip Kořínek starosta

IČ nebo RČ

00241121

Ulice

Riegrova 1209

Obec

Černošice

PSČ

25228
Černošice

Telefon

221982524

Místo realizace

E-mail

filip.korinek@mestocernosice.cz

Alokace v území (LAU) CZ020A Praha - západ

Dotace

22 736 000,00Kč

Souhrn financování
Rok

Údaje v Kč
Účast státního rozpočtu/dotace (max1)

2017
2018
2019
Celkem

Vlastní zdroje (mim)

0,00
22 736 000,00
0,00
22 736 000,00

1 321
536
9 879
11 736

CELKEM

000,00
000,00
000,00
000,00

1 321
23 272
9 879
34 472

000,00
000,00
000,00
000,00

1 Pokud poskytovatel nestanovil jinak v podmínkách tohoto řídícího dokumentu.

Kód Termíny akce (projektu)

Ukončení

Závaznost

2022 Vydání Registrace akce (projektu)

03.04.2018

max

2018 Realizace akce (projektu) stanovená poskytovatelem

31.03.2019

max

2042 Předložení dokumentace k závěrečnému vyhodnocení akce (projektu)

30.09.2019

max

Cíl akce (projektu)
Cíl nebyl stanoven

Kód

Indikátory akce (projektu)

Měrná
jednotka

Výchozí
hodnota

Cílová
hodnota

Datum
dosažení

Hodnota

Závaznost

Minimální
hodnota2

Maximální
hodnota2

Indikátory nebyly stanoveny.

Kód Parametry akce (projektu)
1
2
3

přístavba učeben, dílny a sborovny u nejstarší
budovy ZŠ-počet tříd
přístavba učeben, dílny a sborovny u nejstarší
budovy-obestavěný prostor
výtah

Měrná
jednotka
ks

6,00

min

0,00

0,00

m3

2 850,00

min

0,00

0,00

1,00

min

0,00

0,00

komplet

2 V případě závaznosti INT se vyplní minimální a maximální hodnota (v případě jiné závaznosti nelze pole vyplnit).
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Financování akce (projektu) v letech
Kód

Název řádku

údaje v Kč
Skutečnost
před 2017

Skutečnost
2017

Uvolněno
v roce 2018

Aktuální rok
2018

2019

Od
1.1.2021

2020

Celkem
v letech3

Závaz.

6010

Náklady dokumentace k registraci projektu

0,00

160 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

160 000,00

MIN

6011

Náklady dokumentace projektu

0,00

1 161 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1 161 000,00

MIN

6012

Náklady řízení připravy a realizace projektu

0,00

0,00

536 000,00

536 000,00

134 000,00

0,00

0,00

670 000,00

MIN

601 s

Náklady přípravy a zabezpečení projektu

0,00

1 321 000,00

536 000,00

536 000,00

134 000,00

0,00

0,00

1 991 000,00

6090

Náklady pořízení stavebních objektů

0,00

0,00

22 736 000,00

22 736 000,00

9 745 000,00

0,00

0,00

32 481 000,00

609s

Náklady budov a staveb

0,00

0,00

22 736 000,00

22 736 000,00

9 745 000,00

0,00

0,00

32 481 000,00

64ps

SOUHRN INVESTIČNÍCH POTŘEB PROJEKTU

0,00

1 321 000,00

23 272 000,00

23 272 000,00

9 879 000,00

0,00

0,00

34 472 000,00

6570

VDS - rozpočet kapitoly správce programu

0,00

0,00

22 736 000,00

22 736 000,00

0,00

0,00

0,00

22 736 000,00

657s

Výdaje OSS a dotace ze státního rozpočtu (VDS)

0,00

0,00

22 736 000,00

22 736 000,00

0,00

0,00

0,00

22 736 000,00

6679

VZ - Jiné vlastní zdroje účastníka programu

0,00

1 321 000,00

536 000,00

536 000,00

9 879 000,00

0,00

0,00

11 736 000,00

667s

Vlastní zdroje účastníka programu (VZ)

0,00

1 321 000,00

536 000,00

536 000,00

9 879 000,00

0,00

0,00

11 736 000,00

69zs

SOUHRN INVESTIČNÍCH ZDROJŮ PROJEKTU

0,00

1 321 000,00

23 272 000,00

23 272 000,00

9 879 000,00

0,00

0,00

34 472 000,00

SOUHRN za SR INV

0,00

0,00

22 736 000,00

22 736 000,00

0,00

0,00

0,00

22 736 000,00

SOUHRN za SR

0,00

0,00

22 736 000,00

22 736 000,00

0,00

0,00

0,00

22 736 000,00

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

22 736 000,00

22 736 000,00

0,00

0,00

0,00

22 736 000,00

SOUHRN ZDROJŮ bez SR a ALOKACÍ PROSTŘEDKŮ EU

0,00

1 321 000,00

536 000,00

536 000,00

9 879 000,00

0,00

0,00

11 736 000,00

SOUHRN ZDROJŮ CELKEM

0,00

1 321 000,00

23 272 000,00

23 272 000,00

9 879 000,00

0,00

0,00

34 472 000,00

Min/Max
hodnota

MIN

MAX

MIN

2 V případě závaznosti INT se vyplní minimální a maximální hodnota (v případě jiné závaznosti nelze pole vyplnit).
3 Pokud poskytovatel nestanovil jinak v podmínkách tohoto řídícího dokumentu, jsou závazné objemy sloupce celkem v letech.

Podmínky účasti státního rozpočtu
Nedílnou součástí dokumentu jsou podmínky, které jsou uvedené v příloze.
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Razítko a podpis

Schválení poskytovatelem
Poskytovatel Ministerstvo financí.
Útvar

Odbor 12

Schválil

Ing. Miroslav Matěj, PH.D.

Vypracoval

Funkce

ředitel odboru 12

Telefon

Ing. Jitka Doleželová
257042252

Č.j.

MF-9291 /2018/1201

E-mail

jitka.dolezelova@mfCT.cz
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Evidenční číslo akce: 298213000116 (č. j. MF-9291/2018/1201)
Akce je registrována Ministerstvem financí 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 financování
programů reprodukce majetku ze dne 11. prosince 2006, ve znění vyhlášky č. 11/2010 Sb. (dále jen
„vyhláška44).
Účelový znak pro sledování finančních prostředků na tuto akci je 98 662.
1. Účastník programu (dále jen „účastník44) 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 „podprogram44).
2. Prostředky ze státního rozpočtu stanovené v rozhodnutí o poskytnutí dotace (dále jen „rozhodnutí44)
jsou maximální a jsou účelově vázány na úhradu nákladů realizace akce registrované Ministerstvem
financí v rozsahu investičního záměru předloženého Ministerstvu financí pod č.j.MF10080/2016/1201.
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 programu.
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 „spolufinancování44).
4. Výše spolufinancování uvedená v rozhodnutí je v souhrnu stanovena jako minimální na akci celkem
a bude uhrazena nejpozději v termínu pro předložení dokumentace závěrečného vyhodnocení
uvedeném v rozhodnutí, pokud nedojde kjiné dohodě s poskytovatelem. Prostředky státního
rozpočtu bude účastník využívat s maximální hospodárností a způsobem zajišťujícím efektivní
využití pořizovaného majetku. V případě, že v průběhu realizace akce účastník zjistí, že celkové
náklady akce budou nižší, než je stanoveno v rozhodnutí, musí úsporu realizovat nižším čerpáním
dotace ze státního rozpočtu.
Plnění spolufinancování 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 o financování z jiného programu
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 tyto termíny uvedené v rozhodnutí:
• ukončení realizace akce1. Splnění tohoto termínu prokáže účastník protokolem o převzetí díla
podepsaným oprávněnými osobami objednatele a dodavatele,
• předložení dokumentace závěrečného vyhodnocení akce, a to do 6 měsíců od ukončení realizace
akce. Termín je splněn v případě, že datum přijetí dokumentace podatelnou MF je dřívější nebo
se shoduje s termínem pro předložení dokumentace uvedeným v rozhodnutí.
7. Parametry akce uvedené v rozhodnutí 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
1 Ukončením realizace akce se rozumí termín převzetí díla účastníkem.

uvedeným způsobem záloha zúčtována, pak se tento případ posuzuje, jako by záloha nebyla
poskytnuta a může být poskytnuta další záloha.
9. Změny, které v průběhu realizace nastaly oproti schválenému investičnímu záměru, případně
změny, 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.
10. Účastník programu je povinen předkládat poskytovateli každoročně roční zprávu o postupu
realizace akce, resp. o stavu rozpracovanosti ve finančním a věcném vyjádření podle jednotlivých
etap, a to do 15. 2. následujícího roku.
11. Obsahem dokumentace závěrečného vyhodnocení akce je:
• vyúčtování a finanční vypořádání 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 o financování 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 tj. zákona 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 užívání stavby k termínu 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.
12. V případě zcizení majetku (úplatného či bezúplatného převodu atd.) nebo v případě změny využití
tohoto majetku k jinému účelu, než k jakému je určen v investičním záměru schváleném
poskytovatelem, účastník vrátí prostředky státního rozpočtu poskytnuté na jeho pořízení nebo
obnovu ve stejné výši zpět do státního rozpočtu, a to ještě před jeho zcizením nebo provedením
změny využití, pokud nedojde na základě písemné žádosti k jiné dohodě s poskytovatelem. Rovněž
v případě, že účastník dá předmětný majetek do zástavy je povinen prostředky poskytnuté na jeho
pořízení nebo obnovu vrátit ve stejné výši předem do státního rozpočtu.
Tato ustanovení zůstávají v platnosti 10 let od ukončení realizace akce.
13. Účastník nesmí majetek pořízený nebo zhodnocený dotací ze státního rozpočtu po ukončení
realizace akce využívat způsobem, který by naplňoval skutek veřejné podpory neslučitelné
s předpisy EU.
14. Plátce DPH nesmí hradit ze státního rozpočtu daň z přidané hodnoty, pokud může uplatnit
odpočet daně. Pokud se účastník stane plátcem DPH až po poskytnutí schválené dotace (vydání
rozhodnutí) a uplatní odpočet daně, oznámí tuto skutečnost do 15 kalendářních dnů ode dne
uplatnění odpočtu poskytovateli a dotaci ve výši uplatněného odpočtu vrátí zpět do státního rozpočtu
do 60 kalendářních dnů od vyměření odpočtu za zdanitelné období, ve kterém odpočet uplatňuje.
15. Účastník je povinen archivovat veškerou dokumentaci a doklady vztahující se k akci po dobu 10
let od ukončení realizace akce.
16. Nedodržení výše uvedených podmínek je porušením rozpočtové kázně ve smyslu § 44 zákona.

17. Kontrola dodržení podmínek a pravidel podprogramu podléhá místně příslušnému finančnímu
úřadu. Právo poskytovatele dotace provádět průběžné kontroly v průběhu realizace akce tím není
dotčeno.
18. Účastník zodpovídá za to, že doklady jím předložené Ministerstvu financí jsou úplné a pravdivé.

vn

Za Ministerstvo financí:

'iJ
10b.,-

Ing. Miroslav Matěj, Pmp
ředitel odboru 12
Financování územních rozpočtů
a programové financování

-5. 04. 2018

