ROZHODNUTÍ O POSKYTNUTÍ DOTACE (ZMĚNA)
Identifikační údaje
314D082009131

Poskytovatel

Ministerstvo vnitra

Identifikační číslo

Adresa

Nad Štolou 936/3, 17000 Praha 7

Identifikační číslo EIS

Program

31408 - Podpora prevence kriminality

Název akce (projektu)

Dolní Poustevna - rekonstrukce sportovního hřiště

Účastník

Město Dolní Poustevna

MV-PK1-2019-2-00005

Typ financování

Osoba oprávněná

Robert Holec

Ex post

IČ nebo RČ

00261289

Ulice

Vilémovská 77
Dolní Poustevna

Obec
PSČ

40782

Telefon

+420736536911

Místo realizace

Dolní Poustevna

E-mail

starosta@dolnipoustevna.cz

Alokace v území (LAU)

CZ0421 Děčín

Dotace

300 000,00Kč
Údaje v Kč

Souhrn financování
Rok

1

Účast státního rozpočtu/dotace (max )1

Vlastní zdroje (min 1)

CELKEM

2020

300 000,00

36 939,00

336 939,00

Celkem

300 000,00

36 939,00

336 939,00

Pokud poskytovatel nestanovil jinak v podmínkách tohoto řídícího dokumentu.

Kód Termíny akce (projektu)

Ukončení

Závaznost

2022 Vydání Registrace akce (projektu)

02.06.2020

max

2018 Realizace akce (projektu) stanovená poskytovatelem

31.07.2020

max

2042 Předložení dokumentace k závěrečnému vyhodnocení akce (projektu)

31.08.2020

max

Cíl akce (projektu)
Cíl nebyl stanoven

Kód

Indikátory akce (projektu)

Měrná
jednotka

Výchozí
hodnota

Cílová
hodnota

Datum
dosažení

Hodnota

Závaznost

Minimální
hodnota2

Maximální
hodnota 2

Indikátory nebyly stanoveny.

Kód Parametry akce (projektu)
1
2

36009 - Sportovní hřiště

Měrná
jednotka
komplet

1,00

pre

0,00

0,00

V případě závaznosti INT se vyplní minimální a maximální hodnota (v případě jiné závaznosti nelze pole vyplnit).
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Datum tisku dokumentu 25.09.2020 (07:51:41)

1

2

údaje v Kč

Přehled klasifikace SR v aktuálním roce
Kód
6570a

Název řádku

PVS

Druhové
třídění

Odvětvové
třídění

IISSP
Zdroj

5030010011

6341

539931

4100000

IISSP
Účel

Účelový
znak

Typ SR

14990

VSR

Uvolněno
v roce 2020

Aktuální rok
2020

300 000,00

300 000,00

SOUHRN za SR INV

300 000,00

300 000,00

SOUHRN za SR

300 000,00

300 000,00

z toho prostředky EU

0,00

0,00

z toho prostředky FM

0,00

0,00

VDS - rozpočet kapitoly správce programu - NNV projektu

Podmínky účasti státního rozpočtu
1. Příjemce dotace bude při realizaci akce postupovat podle ”Pracovních postupů a pravidel při poskytování investičních dotací v rámci programu Podpora prevence kriminality“ č. j. MV-121493-4/OPF 2019 ze dne 14.
května 2020 vydané správcem programu pro daný rok, které jsou nedílnou součástí Registrace akce a „Zásad pro poskytování dotací ze státního rozpočtu na výdaje realizované v rámci Programu prevence kriminality na
místní úrovni 2019“ č. j. MV 92517-5/OPK-2019 ze dne 18. září 2019, a to při dodržení postupů podle zákona č. 218/2000 Sb., v platném znění a vyhlášky č. 560/2006 Sb., v platném znění.
2. V Rozhodnutí o poskytnutí dotace se stanovují závazné termíny akce, parametry akce a systém financování akce.
3. V závislosti na podmínkách věcného plnění výše uvedené akce příjemce dotace uhradí dodávku dle platebních podmínek smluvního dokumentu a neposkytne zálohu dodavateli.
4. V případě, že účastník programu provede úhradu veškerých faktur z vlastních zdrojů, požádá poskytovatele o převod prostředků dotace na účet vedený u ČNB a předloží stanovené doklady na OPK. Po provedené
kontrole předložených dokladů převede poskytovatel finanční prostředky na účet příjemce vedeného u ČNB. Z tohoto účtu je pak příjemce oprávněn finanční prostředky následně převést na vlastní účet.
5. Pojem ukončení realizace akce je naplněn podpisem dodacího listu nebo obdobného dokumentu oběma smluvními stranami při převzetí předmětu smlouvy.
6. Dokumentaci závěrečného vyhodnocení akce předloží příjemce dotace ve stanoveném termínu. Součástí dokumentace bude/ou kopie výpisu/ů z účtu/ů dokladující/ch úhradu za předmět smluvního dokumentu.
7. Příjemce dotace je povinen v souladu s § 35, odst. 2 zák. č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů uchovávat originály daňových dokladů (faktur), smluv a všech povinných příloh pro
případ kontroly u příjemce minimálně po dobu 10 let od konce období, ve které se plnění uskutečnilo.

Poučení
Proti tomuto rozhodnutí není v souladu s § 14q odst. 2 zákona č. 218/2000Sb. o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla) přípustné odvolání ani rozklad.
Razítko a podpis

Schválení poskytovatelem

v z. JUDr. Zdeněk Šváb
vrchní ministerský rada

Poskytovatel Ministerstvo vnitra
Útvar

OPF MV

Schválil

Ing. Pavel Goš, vrchní ministerský rada

Vypracoval

Dagmar Kukačková

otisk úředního razítka

Funkce

ředitel odboru

Telefon

974849810

Datum podpisu 25. září 2020

Č. j.

MV-10184-10/OPF-2020

E-mail

dagmar.kukackova@mvcr.cz

Elektronický podpis - 25.9.2020
Certifikát autora podpisu :
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