Rozhodnuti o poskytnutí dotace
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Ministerstvo pro místnírozvoj
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:

Rekonstrukce dětského hřiště . Mlékojedy

(projektu)
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ldentiÍikaění číslo.EDS:

nebo

41

412 01 M|ékojedy

'..

Identifikační čís|oE|S

CZ

Typ Íinancování

ex anle

Místo reaIizace proiektu

Mlékojedy

0052615'l

|Č
Statutární zástupce nebo
osooa opravnena

Ing.ondřej Schoř

TeIeÍon

+420416739010

E-mail

ondra@elmoschor.cz

.

c20423

A|okace v území

(OKRES LAU)

Litoměřice

Fax

Termíny akce (projektu)
Název
ReaIizace akce (oroiektu) stanovená ooskvtovateIem
PředIoŽení dokumentace k závěrečnému whodnocení akce /nroiektui

Parametr

/

Ukončení
30.11.2011
01.06.2012

lndikátor

/

Závaznost
max
max

cíl akce (projektu)

Název parametru

Měrná jednotka

p|ochy k poskytování veřejných služeb hrazených z obecních
rozoočttj

m2

Hodnota

Závaznost

222,000

Minimá|ní
hodnota*

Maxrmalnl
hodnota*

206,460

int

237,540

o dopadové p|ochy a mobi|iář (2ks odpadkových košů,3ks parkorných |aviček a 1 zahradní stů|) a op|ocení
-v případě závaznosti lNT je umožněno vyp|nit minimá|ní maximá|ní hodnotu (v případě jiné
a
závaznosti ne|ze po|e vyp|nit)

Údajevmi|.xe

f

c

I

Financování projektu**
Kód

Název řádku

íádkt

6099
6O9s

64ps

RPD

znak

Jiné nák|ady stavební a techno|ogické části
staveb
Nák|adv budov a staveb

SOUHRN FINANCNICH POTREB
pŘÓ |trKT|

Do 31.12. 2010

2011

2012

Po 31.12.
2012

Celkem v letech*

0,000 000 00

0,í 91 962

0,191 962 00

0.000 000 00
0,000 000 00

0.í 9í 962
0,1

91 962

0.191 962 00
0,191 962 00

0.000 000 00
0,000 000 00

0,1

34 000
34 000

0,000 000 00

0,057 962

0,057 962 00

0.000 000 00
0,000 000 00

0,057 962
91 962

0.057 962 00
0, 1 91 962 00

0,134 000

0.134 000 00

Záva2
mtn

|

6570

oss

Vydale

6679

Jiné neŽ výše uvedené V|astní zdroje
účastníkaorooramU
V|astni zdroie Účastnika orooramu (VZ)
šUUFlKl\ F||\A|\U|\|Uň ZUKUJ -

667s
69zs

íVDs\

17928

6341
a dobce ze státniho rozpoÓtu

657s

PROJEKTU
Souhrn ěástek za SR
0,000 000 00
-pokud poskytovate| nestanoví jinak, jsou závazné
objemy ce|kem v |etech
*-hodnoty v jednot|iuých řádcích se uvádějív mil' Kč na desetinných míst výdaje
6
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a

0,

1

0,1

0.1

34 000 00

max

0,134 000 00

minu|ých |et a ce|kem v |etech na 8 desetinných míst
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IdentiŤikační čísIo

EDS;

HoomtnKy

117D8',t5000442

nebo EIS

Příjemce dotace (dá|e jen ,,účastníkpodprogramu..) je povinen při rea|izaci akce postupovat V sou|adu s p|atným zněním
Zásad podprogramu pro poskytování dotací v rámci podprogramu Podpora obnovy venkova (dá|e jen ,,Zásady podprogramu''
č.j' 38300/2010-52,zákona č,21812000 Sb., o rozpočtouých pravidlech, ve znění pozdějších předpisů, vyhlášky č. 560/2006
Sb'' o účastistátního rozpočtu na financování programů reprodukce majetku, ve znění vyh|ášky č.11l2o1o Sb. a obecně
pIatnými právními předpisy.
|. ZÁVAZNÉ PoDMÍNKY - jejichž porušení bude postihováno odvodem za porušení rozpočtovékázně pod|e
$ 44a odst. 4
písm. c) zákona č. 21812000 Sb., o rozpočtor'nj'ch pravidlech, ve znění pozdějších předpisů
1. Učastník podprogramu se zavazuje použítdotaci ze státního rozpočtu (SR) na úhradu nák|adů akce vzniklých v průběhu
rea|izace akce, přičemžmůžeuhradit v|astní podíl nák|adů podle ,,Rozhodnutí o poskytnutí dotace'. (dále jen
''Rozhodnutí'')
nebo jeho částještě před vydáním Rozhodnutí, nejdříve však v den nás|edující po dni podání Žádosti. Do nák|adů
v
přís|ušném roce se započítávajínák|ady Vtomto roce fakturované a pod|e účetnictvíobce také vydané.
2' Učastníkpodprogramu se zavazuje nepoužítna dotovanou akci finančníprostředky z jiných programů (dotačních titu|ů)
SR a státních fondů nebo programŮ a fondů EU. Spo|ufinancování akce z rozpočtu kraje |e možné, výše dotace ze SR bude
stanovena tak, aby spo|u s prostředkyz rozpočtu kraje činila nejvýše 90 % ce|kových nák|adů.
3. Učastníkpodprogramu je povinen prokázat splnění termínu rea|lzace akce' kteý je stanoven v Rozhodnutí, protoko|em o
předání a převzetí akce (dí|a, stavby, stroje atp.) mezi dodavate|em a účastníkemprogramu a pokud akce pod|éhá
ko|audačnímuřízení pod|e stavebního zákona také návrhem na vydání ko|audačního souhIasu. Datum podpisu předávacího
protoko|u nebo datum potvrzení přijetí návrhu na kolaudaci přís|ušným stavebním Úřadem nesmí překročittermín ukončení
realizace akce uvedený v Rozhodnutí'
4. Učastníkpodprogramu se zavazuje zabezpečit oddělenou evidenci finančních prostředků poskytnutých na akci pro
kontro|u jejich úče|ovosti pod úče|ovýmznakem (UZ) v příslušnémroce. Tuto evidenci je povinen uchovávat po dobu 1o let
od vydání Rozhodnutí.
5' Učastníkpodprogramu se zavazuje, že majetek, najehož pořízení nebo zhodnocení by|a poskytnuta dotace, nepřevede
po dobu 5 |et po ukončenírea|izace akce na jinou právnickou nebo fyzickou osobu a že tento majetek nebude dán jako
předmět zástavy.

l|. oSTATNí PoDMÍNKY -jejichž porušení bude postihováno odvodem za porušení rozpočtovékázně pod|e $ 44a odst. 4
písm. a) zákona č' 21812000 Sb.' o rozpočtových pravidlech, ve znění pozdějších předpisů
í. Pokud účastníkpodprogramu zjistí, že skutečnénáklady akce budou nižšíneŽje uvedeno v Rozhodnutí, je povinen vrátit
část čerpanédotace, překračujícíprocentuální podí| dotace k celkové rnj'ši skutečně vynaloŽených nákladů akce stanovenýv
Zásadách podprogramu pro přís|ušnýdotačnítitu|.Vrácení části čerpanédotaceje nutno projednats Ministerstvem pro
místnírozvoj (dále jen,,ministerstvo.'), které sdě|í termín a postup vrácení prostředků.
2. V případě zuýšení ce|kových nák|adů v průběhu rea|izace akce se výše dotace nemění. Tuto skutečnost však účastník
podprogramu uvede a zdůvodníve zprávě o závěrečném Vyhodnocení akce. Nové Rozhodnutí se Vtomto případě nevydává.
3. Učastníkpodprogramu je povinen dodržet stanovené parametry a cí|e akce.
4. Učastn ík podprogram u je povinen před|ožit ministerstvu podk|ady pro finančn í Vypořádán í d otace pod|e s 1 o odst' í písm.
a) vyh|ášky č. 5212008 Sb.' na zjednodušeném formu|áři EDs/|sPRoF|N s 09 50 nebo S 09 160, viz. Www.mmr.cz' V
termínu do.l5. února nás|edujícího rozpočtovéhoroku.
5. Účastník podprogramu je povinen před|ožit ministerstvu Zprávu pro závěrečné vyhodnocení akce dle $ 6 odst'1 vyh|ášky
č. 560/2006 Sb. v termínu stanoveném v Rozhodnutí.
,1

Pokyny správce

1. Učastník podprogramuje povinen hospodárně nak|ádat s prostředky určenými na realizaci akce. Při zadávánizakázkyje
povinen postupovat v sou|adu se zákonem č,13712006 Sb. o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů.
2. Pokud účastníkpodprogramu zjistí, Že není schopen zabezpečit realizaci akce v sou|adu s obsahem tohoto Rozhodnutí,
neprodleně o tom informuje ministerstvo a můžepožádat o změnu RozhodnutÍ. Žádost o změnu Rozhodnutí musí byr
doručena na ministerstvo nejpozději do termínu ukončenírea|izace akce' Newdá-li ministerstvo nové Rozhodnutí, posuzu1e
se dodrŽení rozpočtovékázně pod|e pŮvodního Rozhodnutí.
3. Účastník podprogramu souhiasí s prováděním věcné a finančníkontroly v průběhu a po ukončeníakce pracovníky
ministerstva, veřejnosprávní kontro|y a jinými pověřenými osobami. Dá|e souh|así se zveřejněním jména a adresy obce nebo
města, názvu akce, dotačníhotitulu, vý'še dotace a da|ších údajůuvedených v žádosti o pq'kýÍEEtl{a.]!ace.

Učastníkpodprogramu proh|ašuje' Že se s v1iše uvedenými podmínkami a pokyny

řídit.
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UaÍum

Schvá|i|

'

..

|ng. Jiří Vačkář - vrchní ředitel sekce
:.]

Razítko a podpis

3269112011-52

Vyřizuje

Ing' Miros|ava Tichá

Telefon

234 154 189

E-mail

Miroslava.Ticha@mmr.cz

Fax

\Vydání tohoto rozhodnutí nepod|éhá správnimu pop|atku podte zákona č,.63412004 Sb., o správních pop|atcích'
Proti tomuto rozhodnutí se ne|ze odvo|at pod|e zákona č' 5oot2}o4 Sb. v p|atném znění, a to s odvoláním na $ 14, odst. 4 zákona č. 2'|8/2ooo sb'
v p|atném znění.

30.9.2011 (8:57:46)

Strana 2

Pokyn k nastavení rozpočtového Iimitu

Název

banky:

UniCredit Bank Czech Republic. a's'

'I

Číslo1ednací:
Pořadové číslo:
Čís|oetapy:
:YY
Í y4lL^d

se

srgantzace;

Úěastníku

sl.

čís|o:

ldent.

VL

Rodné číslo:
|dent zahr. účast:

Pro
Íin.

1!2011
1

u:

c, p.:

00526151

41

PSC:

rvlreKoleoy

Zdroj

32691t2011-52

UDec Mlekoiedv

9!

17D815000442

412O'l

se stanoV| níŽe uvedené
Název ukazate|e rnýdajů státního rozpočtu:
st.

1

z

Zl'nýšení (sníŽení) |imitu

běŽných

n'daiů

Limit výdajů od počátku roku

kapitáloWch

běŽných

kapitá|o\^ich

sl. 4

sl. 5

sl. 6

Pokyn k nastavení rozpočtového|imitu vridajŮ |ze předk|ádat bance v termínu
do 12'12.2011,faktury k prop|acení do 14.12.2011,

Ministerstvo pro místnírozvoj

telefon: 234'154 189

Schvá|i|:

Ing. Stanis|av

Cysař

datum:-l.

/0,L0//

obec M|ékojedy
Kontaktní osoba: |ng.ondřej Schoř

telefon: +42041 673901 0

Statutární zástupce: lng.ondřej Schoř

datum: r{1.

4.10.2011 (11:09:40)
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