
PfUohaČ. 1: Podmlnky použiti prostředků státnlho rozpočtu
Evídenčol člslo akce - 298 225 0121 (č.j. 12/78934/2008-122)

Podminky použiti prostředků státního rozpočtu :

Akce je registrována Ministerstvem financí podle § 5 vyhlášky Č. 560/2006 Sb. o účasti státniho

rozpočtu na financování programu reprodukce majetku ze dne 11. prosince 2006, v platném znění

(dále jen vyhláška).

1. Účastnlk programu a prljemce dotace či návratné finanční výpomoci (dále jen účastnlk) bude pfi
čerpáni prostředků státního rozpočtu postupovat podle vyhlášky a pravidel pro poskytování dotaci z
programu 298220 - Akce financované z rozhodnuti Poslanecké sněmovny Parlamentu a vlády ČR
(dálejen pravidla).

2. Prostředky ze státnlho rozpočtu stanovené v Rozhodnuti o poskytnuti dotace (dále jen rozhodnuti)
jsou maximalnl a jsou účelově vázány na úhradu nákladů realizace akce registrované Ministerstvem
financl v rozsahu investičnlho záměru ze dne 26.8.2008 pfedloženého Ministerstvu financi pod č.j.
12/7893412008-122.

3. Prostředkyze státnlho rozpočtu lze přitom použit pouze k úhradě nákladů stavebnl a technologické
části stavby dle uzavřených smluv s dodavateli zakázky. Osta1ol náklady, ale pflpadně i náklady
stavebnl a technologické části stavby prevyšujlcl stanovený limit účasti stálolho rozpočtu, uhradl
účastnlk z vlas10lchzdrojů účastnlka programu, z jiných zdrojů tuzemských nebo z dotace z územnlch
rozpočtů (dálejen spolufinancovánl).

4. Výše spolufinancovánl uvedená v rozhodnutí je v souhrnu stanovena jako minimálnl na akcí celkem
a současně musf činit alespofl 10% celkových nákladu registrované akce a bude uhrazena nejpozději
v termlnu pro předloženi dokumentace závěrečného vyhodnoceni uvedeném v Rozhodnuti, pokud
nedojde k jiné dohodě s Ministerstvem financl. Prostředky státnlho rozpočtu bude účastnlk využívat s
maximálnl hospodárnosti a způsobem zajlšťujlcfm efektivnl využiti pořizovaného majetku. V pflpadě,
že celkové náklady registrované akce budou nižšl než je stanoveno v rozhodnuti, musl účastnlk
úsporu realizovat nižšlm čerpánlm dotace ze státnlho rozpočtu.
Plněni skutečné spoluúčasti účastnlka na financováni akce se posuzuje s matematickým
zaokrouhlenlm na celé tislce Kč.

5. Jako závazné se stanovuji terminy:
realizaceakce
datum ukončeni vypracováni návrhu dokumentace závěrečného vyhodnocenI akce a předložl ni
této dokumentace poskytovateli

6. Ukončenlm realizace akce se rozumI termln převzetl dUa účas1olkem. Splněni tohoto termlnu
prokáže úéastnlk protokolem o převzetl dna podepsaným oprávněnými osobami objednatele a
dodavatele.

7.Úéastnlk zabezpečl nejpozději v termínu stanoveném pro předáni dokumentace závěrečného
vyhodnoceni akce správci programu splněni podmlnek dle zákona č. 183/2006 Sb., o územnlm
plánováni a stavebnlm rádu (stavebnl zákon), v platném zněni, opravflujíclch úéastnlka dllo užlvat.

8. Parametryakce (projektu) uvedené v rozhodnuti jsou stanoveny jako minimálnL

9. DodavatelOmregistrované akce může investor poskytovat zálohy z prostfedku státnlho rozpočtu až

do výše 10% výše účasti státnlho rozpočtu. U takto poskytnutých záloh musf být ve Ihutě 100

kalendárnlch dnOprovedeno věcné plněni, vyúčtováni provedených pracl a dodávek a vystaven doklad

o zaplaceni jako podklad pro dUčl plněni ve smyslu zákona o dani z pfidané hodnoty. Poskytnutá

záloha však musl být vyúčtována ve stejném roce, v jakém byla poskytnuta. Pokud byla uvedeným

zpClsobemzáloha zúčtována, pak se tento pi'fpad posuzuje, jako by záloha nebyla poskytnuta a může

být poskytnuta dalši záloha.



10 Účastnlk zodpovldá za to, že doklady jim pfedložené Ministerstvufinanci jsou úplné a pravdivé.

11 Účastnlk pfedloži do 6 měsiců od termlnu dokončeni realizace akce stanoveného v rozhodnutí
dokumentacizávěrečného vyhodnoceni akce podle § 6 odst. 1 vyhlášky.
Obsahemdokumentace je:

vyúčtováni a finančnl vyporádánl prostfedků státního rozpočtu. zpráva o výsledku realizace
schváleného investičnlho záměru, skutečných hodnotách parametrů akce a splněni podmlnek
stanovených rozhodnutfm, včetně formulái'ú S 05- 110,120,143,150,160 s vyplněni. skutečně
dosažených hodnot akce
doklady, které opravňuji stavbu užlvat podle zvláštnlho predpisu, ij. zákon Č. 18312006 Sb., o
územnlm plánováni a stavebnlm rádu (stavebnl zákon) v plném znění. V prfpadě, že byl vydán
tzv. souhlas mlčky, doložl stavebník originál čestného prohlášeni. podepsaného statutárnlm
zástupcem,že stavební úfad rozhodnutfm ani jiným způsobem užívání stavby k termlnu
závěrečného vyhodnoceni nezakázal
protokol o pfedánf a pfevzetl stavby
kopie faktur uhrazených ze všech zdrojů financováni s rekapitulací podle jednotlivých zdrojů,
včetně dokladů prokazujlclch jejich úhradu
zprávy zjiž provedených kontrol prováděných podle zákona Č. 320/2001 Sb., o finančnl kontrole
ve vefejné správě a o změně některých zákonů nebo dalšími stanovenými pfedpisy

Nepfedloženf této dokumentace ve stanoveném rozsahu a lhůtě se považuje za nesplnění této
podm/nky.

12 V pflpadě zcizen/ majetku (úplatného či bezúplatného pfevodu atd.) nebo zástavy majetku, pro
jehož poflzenf nebo obnovu byly použity prostfedky státniho rozpočtu nebo v pflpadě změny využiti
tohoto majetku k jinému účelu, než k jakému je určen v investičnlm záměru schváleném Ministerstvem
financl a realizovaném s účast! státnlho rozpočtu na základě .Rozhodnuti. ..", účastník vrátí ještě pfed
zcizenlm prostredky poskytnuté ze státn/ho rozpočtu na tuto akci ve stejné výši zpět do státního
rozpočtu,pokud nedojde k jiné dohodě s poskytovatelem.
Rovněž v prlpadě, že pfljemce dá výše uvedený majetek do zástavy, je povinen, pokud se
s poskytovatelem nedohodne jinak, prostfedky poskytnuté ze státnlho rozpočtu vrátit pfedem zpět do
státnlho rozpočtu. Tato podmlnka zůstává v platnosti 10 let od dokončeni akce. V případě. že účastn/k
dá uvedený majetek do nájmu na dobu delš( než 30 dnů, je povinen, pokud se s Ministerstvem financi
nedohodne jinak, prostfedky poskytnuté ze státnlho rozpočtu vrátit zpět do státnlho rozpočtu. Tato
podmlnka zůstává v platnosti 10 let od dokončeni akce.

13 Plátce DPH nesmr hradit ze státniho rozpočtu daň z přidané hodnoty. pokud může uplatnit odpočet

daně. Pokud se účastn/k stane plátcem DPH až po poskytnuti schválené dotace (vydáni rozhodnuti) a

uplatni odpočet daně, oznáml tuto skutečnost do 15 kalendáfnlch dnů ode dne uplatněn! odpočtu

poskytovatelia dotaci ve výši uplatněného odpočtu vrátf zpět do státnlho rozpočtu do 60 kalendářnlch

dnů od vyměfenl odpočtu za zdanitelné obdob/, ve kterém odpočet uplatňuje.

14 Účastnlk programu je povinen archivovat veškerou dokumentaci a doklady vztahující se k této akci
po dobu 10 let pro potreby kontrolnlch orgánů.
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Za Ministerstvo financi éR: :~, .' í:-

Jan Zikl 1

\

- \ ..~~~

ředitel odboru '-: ..
financováni územních rozpočtů a programové fin~v.ání> .



Rozhodnutí o poskytnutí dotace IR 051988 I Ust č.1

Název akce IČeská lázně v Evropě o.p.s. Sportovni 10. 35733 Loket -
Rekonstrukce objektu Morst.adtúv dum v Lokti

Dokument vydává: IMinisterstvo financl ČR

lEvici. člslo

Ii ISPROFIN 298225-0121

! pod ČJ. 1,2/78934/2008-,22

Rozhodnutí o poskytnuti dotace se vydává ůčastniku programu:

1986 001 Název organizace: ČESKÉ LÁZNÉ V EVROPÉ. o.p.s. Identiflkačnl člslo: 26397757

1986 002 Fyzická osoba: Rodné člslo.

1986 003 Adresa sldla - název ulice: Sportovnl Č. p.: 318~._ .._._._._--_ ..._-_._-_ ..._---
1988 004 Adresa sldla - název obce: Loket pst 35733

Pro dalši pfipravu akce se určuji následujlci terminy:

Č. fádku I~' řádku Název etapy Datum I Závaznost termlnu -}
form form ukončeni
ROS19x 1505120 etapy I termín lze

~ihl
i pfekročít o

SR fE"UI
sl1 sl2 sl3 sl.4 I s/5 I sl6 ! sl7

I , ,
198011 20200 Realizaceakce 31.12.2008I I I
198012 20301 Vypracovánl1flráv'/ozAvěrečném\lYhodnocenlakce 30.06.2009I I I

Pro dalšl přípravu akce se určuji následujlcl parametry:

Název ukazatele: Rekonstrukce a senace krovu vč. krytJny

198201II i Stavukazatelev cilovémroce

Hodnota L Závaznost parametru I
parametru

I TP (x:YJ v %.J I postihI

Y=iSRjEU

51.6 I sl. 7 I sl 8

II x=

i slSsl.4

I Měmá
jednotka

I
I sl.351.2

Název parametru

sl1 I

Č. řádku I
I

I
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IISPROFIN I Rozhodnutí o poskytnutí dotace IR 05 1988 I Ust U I
Název akce České Lázně v Evropě o.p.s. Sportovnl10, 35733 loket • !EVld. číslo I i

Rekonstrukce objektu Morstadtův dům v lokti i ISPROFIN 298225-0121

Dokument vydává: Ministerstvo finand ČR Ipod č.j .. 112/78 934/2008·122

Pro dalil pfipravu akce se určuji následujicl ukazatele bilance finančnlch potřeb a zdrojů:

Č. tádku Č. řádku Hodnota Hodnota Závaznost ukazatele *"')
form form Název ukazatele bilance potteb a zdrojů financováni akce akt roku ukazatele
ROS 19x VOS 170 (milKč) celkem TP (x;y) v % *) postih J

(miI.Kč)
_.

x'" y= SR EU
st 1 51.2 I sl.3 I sl.4 I stS sl.6 sl 7 I sL8 1 sl9

198701 70002 Néikladydokumentace akce 0.183 0.183 -
198 702 70003 Náldady /lzeni pflpravy a realizace akce 0,270 0.270
198703 7000s Néildadyp/lpravy a zabezpečeni akce 0,453 0,453
198704 70042 Náklady obnovy stavebních objektů 4,995 4,995
198 705 70045 Náldady budov a staveb 4,995 4,995
198706 70059 Jiné náklady na stroje, zalizen! a inventá7 0,150 0,150 -
198 707 70055 mJdady na sI1Oje. zatlzenl a Inventaf 0,150 0,150
198 708 7015 SOUHRN FINANčNlcH POTŘEB AKCE 5,598 5,598
198109 70231 VOS • rozpotet kapitoly správce programu 4,995 4,995 --
198710 70235 VYdaje OSS a dotace ze státniho rozpočtu (VOS) 4,995 4,995
198 711 70309 Jiné ne! výte uvedené vtastnl zdroje ůčastnlka programu 0,603 0,603
198712 I 7030$ Vlastni zdroje úCastnikaprogramu (VZ) 0,603 0,603J

198713 7035 SOUHRN FINANCNíCH ZDROJŮ AKCE 5,598 5,598

Podmlnky čerpáni:

Priloha t. 1 - Podmfnky použiti prostředku státniho rozpočtu

P~y ") 'OZIMn!•• t%traná1j pole. ve kterém bude sl<ut0čn6 do0aien3 hodnota itICIík3torukia.ifi"ována,alco vyhovujíci.
-) rozuml •• .yte postihu z.e nespi"'" závcMho terminu (indikálOf\J) v % ~ ceIkov' U5!ky poskylnut' dotace. nebo nav •.••l'" r"W'lČni výpomod;,v pl'ípad6, !e '*" ZIIV8Z110511enninu. záveznosl_etru nebo _ ul<azateie no lormultoh stanov •••.•••.1$OU\MIdené hodnoIy oroen<at:nl

vytnné ZllvunosI. opt*vce programu v podmir1lcjc,h

Sprflvce programu:
,. •...~ ., .'"

pod~..•...
j':::

\

25704 1111telefon:

datum:

Ministerstvo financí

Ing. Bohuslsv Hetmanský

Jan Zikl

Vypracovat

Schválit
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