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Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy 

Karmelitská 529/5 

118 12 Praha 1 – Malá Strana  

IČO: 00022985  

 

Č j.: MSMT-17093/2017-8 

 

ROZHODNUTÍ č. 16_022/0006311-02 O ZMĚNĚ ROZHODNUTÍ O POSKYTNUTÍ DOTACE 
č. 16_022/0006311-01 

(dále jen „Rozhodnutí o změně č. 1“) 

 

Název projektu dle MS2014+:  Podpora společného vzdělávání v ZŠ a MŠ - 04 

Registrační číslo projektu dle MS2014+:  CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_022/0006311 

 

 

Účastník řízení: 

Název:   Základní škola a Mateřská škola Spálov, příspěvková organizace 

Sídlo:   č. p. 1, 742 37 Spálov 

IČO:    70985405  

(dále jen „Příjemce“).  
 
 
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy jako  poskytovatel dotace z Operačního programu 
Výzkum, vývoj a vzdělávání (dále jen „Poskytovatel dotace“) rozhodlo o žádosti Příjemce č. 1, 
č.j. MSMT-17093/2017-7 (dále také „žádost o změnu“)  podle ustanovení § 14o zákona č. 218/2000 Sb., 
o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), ve znění 
pozdějších předpisů takto: 

 

Bod 2.1, části I Rozhodnutí o poskytnutí dotace ze dne 11. 9. 2017, č.j. MSMT-17093/2017-6, 
se nahrazuje zněním: 

Výše dotace 

Dotace se poskytuje ve výši 778 523,00 Kč. 

 

 



 
 

2/3 
 

Finanční rámec projektu Částka (v Kč) 
Podíl na celkovém 

rozpočtu (v %) 

Celkové způsobilé výdaje projektu 778 523,00 - 

Dotace 778 523,00 100 

z toho z Evropského sociálního fondu,  
tj. z prostředků poskytnutých ze státního 
rozpočtu na předfinancování výdajů, které mají 
být kryty prostředky z Národního fondu [§ 44 
odst. 2 písm. f) rozpočtových pravidel];1  

 
661 744,54 

 
85 

z toho ze státního rozpočtu, tj. prostředky  
ze státního rozpočtu na část národního 
spolufinancování [§ 44 odst. 2 písm. j) 
rozpočtových pravidel].   

116 778,46 15 

Prostředky poskytnuté v režimu de minimis  
dle Nařízení Komise (EU) č. 1407/2013 ze dne  
18. prosince 2013 o použití článků 107 a 108 
Smlouvy o fungování Evropské unie na podporu 
de minimis 

- - 

 

Příloha č. 3 Rozhodnutí o poskytnutí dotace ze dne 11. 9. 2017, č.j. MSMT-17093/2017-6 se v části 
Aktivity - aktivity I/1.1 Školní asistent - personální podpora MŠ a I/1.5 Chůva - personální podpora MŠ  
nahrazuje aktuálním zněním zpřístupněným Příjemci v IS KP14+ a Poskytovateli dotace v MS2014+. 

 
Bod 1.1, části III Rozhodnutí o poskytnutí dotace ze dne 11. 9. 2017, č.j. MSMT-17093/2017-6, 
se zrušuje a nahrazuje zněním:  

Proplácení výdajů probíhá formou ex-ante. První zálohová platba je stanovena ve výši 485 431,80 Kč 
a tato částka je proplacena nejpozději do 30 pracovních dnů od vydání tohoto Rozhodnutí, nejdříve 
však 60 dnů před plánovaným zahájením (fyzické) realizace projektu, na účet uvedený v části I., bod 1 
tohoto Rozhodnutí dle právní formy Příjemce. Druhá zálohová platba je stanovena ve výši 
293 091,20 Kč a proplacena bude ze strany Poskytovatele dotace po schválení první průběžné Zprávy 
o realizaci. Příjemce je povinen pro účely poskytnutí prostředků dotace předkládat Poskytovateli 
dotace řádně vyplněné Žádosti o platbu dle Pravidel pro žadatele a příjemce ZP. 
 
Příloha č. 3 Rozhodnutí o poskytnutí dotace ze dne 11. 9. 2017, č.j. MSMT-17093/2017-6 se v části 
Rozpočet jednotkový nahrazuje aktuálním zněním zpřístupněným Příjemci v IS KP14+ a Poskytovateli 
dotace v MS2014+. 
 
 
Příloha č. 3 Rozhodnutí o poskytnutí dotace ze dne 11. 9. 2017, č.j. MSMT-17093/2017-6 se v části 
Indikátory - indikátor 50501 nahrazuje aktuálním zněním zpřístupněným Příjemci v IS KP14+ 
a Poskytovateli dotace v MS2014+. 
 

                                                           
1 Ponechte jednu z možností 
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V ostatních částech zůstává Rozhodnutí o poskytnutí dotace č. 16_022/0006311-01 beze změny. 

 

POUČENÍ  

Proti tomuto Rozhodnutí o změně č. 1 není v souladu s  § 14q, odst. 2 rozpočtových pravidel přípustný 
řádný opravný prostředek.  

 

Rozhodnutí o změně č. 1  nabývá právní moci dnem doručení Příjemci. 

 

 

V Praze  

Otisk úředního razítka  

        

 

 

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

Ing. Ivana Baloušková, MBA 
 ředitelka Odboru administrace zjednodušených projektů 
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