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Unikátní kód žádosti: 3ucXbPØØØ1

Identifikace operačního programu

CZ.1.10

ROP NUTS II MoravskoslezskoNázev operačního programu:

Číslo operačního programu:

10.2

Podpora prosperity regionuNázev prioritní osy:

Číslo prioritní osy:

10.2.1Číslo oblasti podpory:

Infrastruktura veřejných služebNázev oblasti podpory:

10.2.1.1

Rozvoj infrastruktury pro vzděláváníNázev podoblasti podpory:

Číslo podoblasti podpory:

30Číslo výzvy:

Výzva č. 2.1-30 Modernizace výuky na základních školáchNázev výzvy:

Modernization of education at the Elementary School Krasne PoleNázev projektu anglicky:

Modernizace výuky v ZŠ Krásné poleNázev projektu:

Projekt

Datum ukončení projektu:Datum zahájení projektu: 23.07.2013 29.11.2014

Doba trvání projektu: 16,3 měsíce

Celkové způsobilé výdaje projektu: 3 249 842,35

NeZakládá projekt veřejnou podporu:

NerelevantníRežim veřejné podpory:

Pro ÚSC, PO, SF a OSSTyp účetní jednotky:

410/2009 Sb.      701 - 710, v platném zněnÚčetní osnova:

Název IPRM:

Kód IPRM:

Název aktivity IPRM:

Číslo aktivity:

Celkové způsobilé výdaje
připadající na finanční mezeru:

3 249 842,35

Příjmy projektu dle článku 55: 0,00

Jiné peněžní příjmy projektu: 0,00
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Projekt je zaměřen na modernizaci tří specializovaných učeben, včetně zajištění moderního vybavení a
pedagogických pomůcek, které mají zajistit kvalitnější a efektivnější výuku žáků na základní škole v Krásném
Poli. V rámci projektu proběhne modernizace jazykové, zeměpisné a přírodovědecké učebny. Budou
zrealizovány nejnutnější stavební práce, které souvisí s nutností zabudovat potřebné vybavení. Cílovými
skupinami projektu jsou především žáci základní školy v Krásném Poli, dále učitelé a rodiče. Všechny tři učebny
budou po modernizaci využívány celou školou dle rozvrhu a potřeb vyplývajících z výuky. Moderní vybavení
učeben zvýší i dovednosti a znalosti kantorů v oblasti současných technologií, umožní jim používat nejmodernější
metody výuky. Učebny budou rovněž sloužit sdružení rodičů při organizaci a realizací akcí pořádaných pro děti i
dospělé.

Stručný obsah projektu:

email:

telefon:

skolakrasnepole@seznam.cz

602347876Telefon, email hlavní kontaktní osoby:

Příjmení, jméno hlavní kontaktní osoby: Ing. Jiří  Fereš

Validní dle RUIAN: Ano

Oficiální adresa žadatele: Prokešovo náměstí 1803/8, 70200 Ostrava

00845451IČ:

Statutární město OstravaNázev žadatele:

CZ00845451DIČ:

AnoValidní dle ROS:

Žadatel
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1. Projekt

Ne

Ano

Projekt má partnera:

Projekt počítá se výběrovým řízením:

Ne

AnoŽadatel má zkušenosti s přípravou a realizací obdobných typů projektů/akcí:

Žadateli byly poskytnuty v dotčeném fiskálním roce i během předchozích dvou fiskálních let
veřejné prostředky v režimu podpory de-minimis:

NeBylo požádáno nebo byly poskytnuty další podpory ve vztahu k projektu z jiných veřejných zdrojů:

AnoProjekt má pozitivní vliv na horizontální téma - udržitelný rozvoj:

NeProjekt má pozitivní vliv na horizontální téma - rovné příležitosti:
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2. Dopady a místa realizace

Území dopadu:

Kód území dopadu: Název území dopadu: Spadá pod:

CZ0806 Ostrava-město Moravskoslezský kraj

Místo realizace NUTS5:

Kód NUTS5: Název NUTS5: Spadá pod:

CZ0806554561 Krásné Pole Ostrava-město

Procentní podíl:

Realizované investice NUTS3:

Kód NUTS3: Název NUTS3:

CZ080 Moravskoslezský kraj 100

Adresa místa realizace projektu:

Katastrální území Krásné Pole 673722, Družební 336/125

Specifické území:

Katastrální území Krásné Pole 
673722
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Žadatel touto aktivitou navazuje na již zrealizovaný projekt v rámci dříve vyhlášené výzvy - Modernizace
specializovaných učeben ZŠ Krásné Pole. Tento projekt byl úspěně dokočen a byla vytvořena Závěrečná
monitorovací zpráva.

Vazba na jiné aktivity a projekty:

V provozní fázi tzn. ve fázi používání zhotoveného díla a zároveň fázi záruky bude investor (žadatel) kontrolovat
funkčnost dodaných zařízení a kvalitu nezbytně nutných provedených stavebních prací. V případě potřeby uplatní
na dodavateli opravu v rámci záruční doby. Investor zajistí ve fázi udržitelnosti projektu plnění monitorovacích
ukazatelů a dodržování všech podmínek uvedených v Rozhodnutí o poskytnutí dotace vydaném poskytovatelem
dotace.

Popis aktivit v provozní fázi projektu a způsob udržení výsledků projektu:

Cílem projektu jak je výše uvedeno je vybavení základní školy nutnými pomůckami k výuce. Všechny navržené
činnosti v projektu jsou plně v souladu s vyhlášenou výzvou Regionálního oepračního programu
Moravskoslezsko a také s cíli programu. Jedná se o prioritní osu 2 - Podpora prosperity regionu, oblast podpory
2.1 - Infrastruktura veřejných služeb, dílčí oblast podpory - 2.1.1 - Rozvoj infrastruktury pro vzdělání, zaměření
výzvy  - Modernizace výuky na základních školách.

Soulad s cíli programu, prioritní osy a oblasti podpory:

Cílem projektu je zlepšit materiální vybavení základní školy v Krásném Poli, tak aby vyhovolalo výuce 21. století
a stále se zvyšujícím nárokům na její kvalitu. V rámci projektu budou vybaveny učebny jazyková, zeměpisná a
přírodovědecká.

Cíle projektu:

Projekt je plně připraven k realizaci. Jakmile žadatel obdrží Rozhodnutí o poskytnutí dotace dojde k vyhlášení
výběrového řízení na dodavatele stavby a k následné výstavbě.

Připravenost projektu k realizaci:

Současný stav vybavení základní školy nevyhovuje stále se zvyšujícím nárokům na kvalitu výuky. Pomůcky jsou
zastaralé za hranicí své životnosti. Děti nemají dostatečné množství odborných pomůcek k výuce v rámci
uvažovaných tří předmětů. Pro školu je velice důležité a potřebné realizovat tento projekt. Bez realizace nebude
možné dětem nabídnout, tak kvalitní zázemí pro výuku. Dotace napomůže děti vědomostně a odborně připravit
do další životní etapy a umožní jim se správně rozhodnout na jakou střední školu se po ukončení studia dále
zaměřit.

Zdůvodnění potřebnosti projektu včetně popisu výchozího stavu:

Činnosti v přípravné fázi zahrnují práce, týkající se monitoringu původního stavu a následný návrh opatření, která
jsou nutná zrealizovat tak, aby bylo dosaženo naprojektovaného díla, které je v souladu s podmínkami výzvy -
Modernizace výuky na základních školách. Dále se jedná o zprostředkování jednání s projektantem, starostou
MOb Krásné Pole, ředitelkou školy a zpracovatelem žádosti. V přípravné fázi projektu není potřeba zajišťovat
stavební povolení ani ohlášení. Úpravy v rámci projektu nebudou povolení vyžadovat. Činnosti v přípravné fázi
projektu dále zahrnují nutnost zadání výběrového řízení na dodavatele, dle zákona o Veřejných zakázkách č.
137/2006 Sb., případně dle Příručky pro žadatele a příjemce.

Popis aktivit v přípravné fázi projektu:

V realizační fázi projektu bude provedano vlastní vybavení učeben a realizace drobných stavebních úprav s tím
souvisejících. Po výstavbě budou naplněny monitorovací ukazatele uvedené v Rozhodnutí o poskytnutí dotace.
Dále bude prováděno vyplňování monitorovacích zpráv a závěrečné monitorovací zprávy, konání kontrolních
dnů, podání žádosti o platbu a ukončení projektu do data uvedeného v Rozhodnutí vydaném poskytovatelem
dotace.

Popis aktivit v realizační fázi projektu:

3. Popis projektu
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4. Personální zajištění projektu

Funkce v rámci organizace:

Základní Škola Krásné PoleNázev organizace:

Funkce v rámci projektového týmu: Odborný konzultant

VěraJméno:

Příjmení: Havelková

Pořadí člena týmu: 001

Odborný konzultant má zkušenosti s projektem Modernizace specializovaných učeben v ZŠ Krásné Pole, s
projekty přeshraniční spolupráce Česko - Polsko, INTERREG IIIA Česko - Polsko, Projekt z OPVK "Šťastné děti".

Popis zkušeností s relevantními projekty a aktivitami:

V rámci udržitelnosti bude konzultant kontrolovat kvalitu a případné poruchy dodaného hardware, které bude
hlásit dodavatelské firmě.

Zapojení člena při udržitelnosti projektu:

Odborný konzultant bude sledovat výstavbu díla a kontrolovat soulad s projektovou dokumentací.

Zapojení člena při realizaci projektu:

Odborný konzultant se podílí na návrhu a korekci projektu v rámci spolupráce s projektantem.

Zapojení člena při přípravě projektu:

Titul před jménem: RNDr.

Titul za jménem:
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Funkce v rámci organizace:

MOb Krásné PoleNázev organizace:

Funkce v rámci projektového týmu: Odborný dohled

TomášJméno:

Příjmení: Výtisk

Pořadí člena týmu: 002

Odborný dohled má zkušenosti s projektem Modernizace specializovaných učeben v ZŠ Krásné Pole, s projekty
přeshraniční spolupráce Česko - Polsko, INTERREG IIIA Česko - Polsko, Projekt z OPVK "Šťastné děti".

Popis zkušeností s relevantními projekty a aktivitami:

V rámci udržitelnosti bude odborný dohled kontrolovat kvalitu a případné poruchy dodaného hardware, které
bude hlásit dodavatelské firmě.

Zapojení člena při udržitelnosti projektu:

Odborný dohled bude sledovat výstavbu díla a kontrolovat soulad s projektovou dokumentací. V případě potřeby
bude komunikovat s dodavatelem díla a projektantem.

Zapojení člena při realizaci projektu:

Odborný dohled se podílí na korekci projektu v rámci spolupráce s projektantem, ředitelkou školky, dětmi a
odborným týmem zpracovávajícím dotační management.

Zapojení člena při přípravě projektu:

Titul před jménem: Ing.

Titul za jménem:
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Funkce v rámci organizace:

C.Q.D. s.r.o.Název organizace:

Funkce v rámci projektového týmu: Projektový manažer

JiříJméno:

Příjmení: Fereš

Pořadí člena týmu: 003

Projektový manažer má zkušenosti jako ředitel projektu operačního prgramu Lidské zdroje a zaměstnanost,
Stáže ve firmách, Oerační program životní prostředí.

Popis zkušeností s relevantními projekty a aktivitami:

Projektový manažer bude aktivně kontrolovat dosažení stanovených monitorovacích indikátorů, tak aby byly
dosaženy podmínky stanovené v Rozhodnutí o posyktnutí dotace.

Zapojení člena při udržitelnosti projektu:

Projektový manažer zajistí veškerou nutnou administraci v realizační fázi. Vyplňování monitorovacích zpráv,
administrativní pomoc při přípravě publicity, kontrola faktur, žádost o platbu, informování posyktovatele dotace o
případných změnách.

Zapojení člena při realizaci projektu:

Projektový manažer zajistí veškerou nutnou agendu související s výběrovým řízením dle Příručky pro žadatele a
příjemce. Zajistí průběžnou komunikaci mezi posyktovatelem dotace a žadatelem, doplnění veškerých nutných
informací a dokumentů potřebných ke správnému vybrání dodavatele. Dodavateli poskytne plný servis při
přípravě dokumentů k výběrovému řízení.

Zapojení člena při přípravě projektu:

Titul před jménem: Ing.

Titul za jménem:
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Funkce v rámci organizace:

MOb Krásné PoleNázev organizace:

Funkce v rámci projektového týmu: Ekonom

PetraJméno:

Příjmení: Doležalová

Pořadí člena týmu: 004

Ekonom má zkušenosti s projektem Modernizace specializovaných učeben v ZŠ Krásné Pole, s projekty
přeshraniční spolupráce Česko - Polsko.

Popis zkušeností s relevantními projekty a aktivitami:

Ekonom bude provádět vyúčtování projektu.

Zapojení člena při udržitelnosti projektu:

Ekonom bude provádět vyúčtování projektu.

Zapojení člena při realizaci projektu:

Nezapojen

Zapojení člena při přípravě projektu:

Titul před jménem: Ing.

Titul za jménem:
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CZ00845451DIČ:

Statutární město OstravaNázev žadatele:

00845451IČ:

Obec

Počet zaměstnanců:

Plátce DPH: Ano

Právní forma:

Typ podniku:

Typ žadatele:

nerelevantní

Obec

Statutární zástupci:

Titul za:Titul před: Ing.

Telefon: 599426104

Jméno:Příjmení: TomášVýtisk

Funkce osoby: Starosta

Telefon II.: 724044276Fax:

Email: tvytisk@krasnepole.ostrava.cz

Fereš JiříHlavní kontaktní osoba:

Kontaktní osoby:

Titul za:Titul před: Ing.

Telefon: 602347876

Jméno:Příjmení: JiříFereš

Funkce osoby: Projektový manažer

Telefon II.:Fax:

Email: skolakrasnepole@seznam.cz

Oficiální adresa:

PSČ:

Obec:

180370200 Číslo orientační:

Ulice: Prokešovo náměstí

8Číslo popisné:

Kraj: Moravskoslezský kraj

Ostrava

Okres: Ostrava-město

Část obce: Moravská Ostrava

Městská část: Moravská Ostrava a Přívoz

WWW:

AnoValidní dle RUIAN:

Žadatel splňuje definici MSP: Ne

Je plátcem DPH ve vztahu k 
aktivitám projektu:

Ne

AnoValidní dle ROS:

5. Žadatel projektu
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Adresa pro doručení:

PSČ:

Obec:

33672526 Číslo orientační:

Ulice: Družební

125Číslo popisné:

Kraj: Moravskoslezský kraj

Ostrava

Okres: Ostrava-město

Část obce: Krásné Pole

Městská část: Krásné Pole

WWW:

AnoValidní dle RUIAN:
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6. Zkušenosti žadatele

Žadatel se podílel na přípravě projektu v přípravné fázi, ve fázi realizační dohlížel na samotnou výstavbu a ve fázi
udržitelnosti kontroloval spolehlivost a kvalitu díla.

Popis zapojení žadatele do přípravy, realizace a provozu projektu/akce:

Název projektu/akce: Zvýšení bezpečnosti na komunikacích pro pěší a
cyklisty v MOb Krásné Pole

Pořadí reference: 003

Název grantu/programu: Regionální operační program Moravskoslezsko

Popis projektu/akce a jeho výstupů:

Projekt je zaměřen na vybudování nového hřiště při základní škole v Krásném Poli. Vyplní tak mezeru po
potřebách výukových prostor pro základní školu, ale také přispěje ke sportovnímu vyžití a trávení volného času
zejména dětí. Protože na hřišti mohou trávit společný čas rodiče s dětmi při akcích pořádaných školou a
odpoledne můžou nové hřiště využívat zájmové kroužky, bude tímto posílena komunitní role školy. Zejména v
odpoledních hodinách a ve volných dnech bude hřiště přístupné veřejnosti.

Jméno (název) žadatele/předkladatele/realizátora: Statutární město Ostrava - Městský obvod Krásné Pole

Celkové výdaje projektu/akce: 9 512 831,10

Zdroje financování/poskytovatel dotace: 3 100 381,69

Období realizace projektu/akce (měsíc/rok): 30.7 - 30.9.2008

Název grantu/programu: Regionální operační program Moravskoslezsko

Popis projektu/akce a jeho výstupů:

Pořadí reference: 001

Název projektu/akce: Modernizace specializovaných učeben v ZŠ Krásné
Pole

Celkové výdaje projektu/akce: 3 470 817,99

Jméno (název) žadatele/předkladatele/realizátora: Statutární město Ostrava - Městský obvod Krásné Pole

Projekt byl zaměřen na modernizaci tří specializovaných učeben, včetně zajištění moderního vybavení a
pedagogických prostředků, které mají zajistit kvalitnější a efektivnější výuku žáků na základní škole v Krásném
Poli. V rámci projektu proběhla modernizace chemicko-fyzikální učebny, počítačové učebny a učebny pro
pracovní vyučování.

Jméno (název) žadatele/předkladatele/realizátora: Statutární město Ostrava - Městský obvod Krásné Pole

Název projektu/akce: Výstavba školního hřiště ZŠ Krásné Pole

Celkové výdaje projektu/akce: 4 056 309,66

Zdroje financování/poskytovatel dotace: 3 752 086,43

Období realizace projektu/akce (měsíc/rok): 1.8. - 8.11.2010

Popis zapojení žadatele do přípravy, realizace a provozu projektu/akce:

Žadatel se podílel na přípravě projektu v přípravné fázi, ve fázi realizační dohlížel na samotnou výstavbu a ve fázi
udržitelnosti kontroloval spolehlivost a kvalitu díla.

Pořadí reference: 002
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Téměř celé území Krásného Pole je vyznačeno dopravním značením jako ZÓNA 40 s max. povolenou rychlostí
40 km/hod na všech vstupech z ul. Družební, Krásnopolské a Hlubočické. Na řešené části frekventované ulice
Družební chybějí chodníky i
bezpečné příčné pěší vazby (přechody) a je nutno je dobudovat. Žádné jiné bezpečnostní prvky v dané lokalitě
nejsou, na území městského obvodu Krásné Pole není vyznačen ani jeden přechod pro pěší. Realizací projektu
dojde k vybudování nových chodníků podél ulic Družební, Krásnopolské a Kyjovické v celkové délce 934 m. Dále
bude vytvořeno 5 ks bezpečných přechodů, bude umístěno celkem 87 ks bezpečnostních prvků, mezi které patří:
svislé dopravní značky, reflexní 56 ks, dopravní zrcadla 6 ks elektrický ukazatel rychlosti se statistickým modulem
4 ks, osvětlení ZEBRA 7ks, zpomalovací práh montovaný 14 ks.

Žadatel se podílel na přípravě projektu v přípravné fázi, ve fázi realizační dohlížel na samotnou výstavbu a ve fázi
udržitelnosti kontroloval spolehlivost a kvalitu díla.

Popis zapojení žadatele do přípravy, realizace a provozu projektu/akce:

Popis projektu/akce a jeho výstupů:

Zdroje financování/poskytovatel dotace: 8799368,77

Období realizace projektu/akce (měsíc/rok): 3.4.2009 - 1.8.2010

Název grantu/programu: Regionální operační program Moravskoslezsko
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7. Partner projektu
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8. Harmonogram projektu

Přípravná fáze projektu - výběrového řízení na dodavatele díla, dle zákona
137/2006 Sb.

Název aktivity:

01.05.2014Začátek aktivity:

Konec aktivity: 15.07.2014

Realizační fáze projektu - výstavba díla vybraným zhotovitelemNázev aktivity:

30.07.2014Začátek aktivity:

Konec aktivity: 30.09.2014

Realizační fáze projektu - ukončení projektu předložením závěrečné
monitorovací zprávy

Název aktivity:

01.10.2014Začátek aktivity:

Konec aktivity: 29.11.2014

Přípravná fáze projektu - zpracování žádosti firmou C.Q.D. s.r.o.Název aktivity:

01.12.2013Začátek aktivity:

Konec aktivity: 23.01.2014

Přípravná fáze projektu - monitoring původního stavu, jednání projektanta
se starostou MOb Krásné Pole, ředitelkou školy.

Název aktivity:

23.07.2013Začátek aktivity:

Konec aktivity: 30.09.2013

Přípravná fáze projektu - výběrové řízení na zhotovitele žádostiNázev aktivity:

28.08.2013Začátek aktivity:

Konec aktivity: 11.09.2013

Přípravná fáze projektu - zpracování projektové dokumentaceNázev aktivity:

01.10.2013Začátek aktivity:

Konec aktivity: 30.11.2013
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23.07.2013Datum zahájení projektu:

29.11.2014Datum ukončení projektu:

16,30Doba trvání projektu v měsících:

30.07.2014Předpokládané datum zahájení fyzické realizace projektu:

30.09.2014Předpokládané datum ukončení fyzické realizace projektu:

Dne 23.7.2013 Rada Statutárního města Ostravy schválila započetí přípravy projektu. Od tohoto data začala
přípravná fáze projekčních prací a výběr zpracovatele žádosti. Proběhly konzultace s ředitelou školy,
projektantem, starostou MOb a zpracovatelem žádosti. Žádost byla poskytovateli dotace včas předložena dle
výzvy do 23.1.2014. Od této doby bude probíhat schvalování žádosti u poskytovatele. Realizaci výběrového
řízení předpokládá žadatel v průběhu měsíce května a červana. 30.7.2014 by měla začít fyzická realizace
projektu s termínem ukončení do 30.9.2014. Závěrečná minitorovací zpráva bude podána do 60 dnů od data
ukončení realizace tj. do konce měsíce listopadu 29.11.2014.

Popis časové realizace:
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9. Podpora de-minimis
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10. Další podpory ve vztahu k projektu
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11. Hodnoty indikátorů

00.20. Počet žáků využívající nové
vybavení sloužící k výuce

0,00 250,00 250,00 Počet 29.11.2014

00.18.

Počet vzdělávacích zařízení
(učeben) vybavených novým či
modernizovaným vybavením
sloužícím k výuce

0,00 3,00 3,00 Počet 29.11.2014

Kód Název indikátoru Výchozí
hodnota

Plánovaná
hodnota

Rozdíl Měrná
jednotka

Předpokládané
datum plnění:
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Zahrnuje projekt environmentální vzdělávání, výchovu a osvětuNázev:

0,00Výchozí hodnota:

počet projektůMěrná jednotka:

30.11.2014Datum cílové hodnoty:

1,00Cílová hodnota:

19Číslo:

EVVO ve škole je zaměřena na studenty všech stupňů, ale i na pedagogy. EVVO je obsažena v řadě předmětů
(např.biologie, chemie), je součástí řady zájmových školních kroužků. Škola využívá nabídky specializovaných
zařízení např. hvězdárny, planetária)

Popis aktivit/opatření/dopadu projektu:

12. Udržitelný rozvoj

Podporuje projekt využití environmentálně přátelštějších technologií?

Vliv projektu na udržitelný rozvoj:

V rámci projektu budou nainstalovány dataprojektory, interaktivní tabule, zatemění a počítače. Ve všech těchto
prvcích jsou použity nejmodernější technologie, které umožnují úsporu energie a tak se chovat ekologičtěji k
životnímu prostředí.

Popis aktivit/opatření/dopadu projektu:

78Číslo:

Kvantifikovatelná environmentální kritéria:

Nekvantifikovatelná environmentální kritéria:
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05.06 Technologická zařízení 1 2 293 387,50 2 293 387,50 0,00 70,57

05.05 Stavební části stavby 1 176 432,55 176 432,55 0,00 5,43

06 Hlavní výdaje - dlouhodobý 
hmotný a nehmotný majetek

0,00 0,00 0

06.02 Nákup dl. nehmotného 
majetku

0 0,00 0,00 0,00 0

06.01 Nákup nebo technické 
zhodnocení dl. hmotného 
majetku

0 0,00 0,00 0,00 0

01.06 Odpisy dl. hmotného a 
nehmotného majetku

0 0,00 0,00 0,00 0

01.05 Nákup dl. nehmotného 
majetku (patenty, know-how, 
licence)

0 0,00 0,00 0,00 0

02 Doplňkové výdaje - nákup
služeb

145 000,00 0,00 4,46

02.02 Poradenství a služby 1 90 000,00 90 000,00 0,00 2,77

02.01 Audit a odborné znalecké 
posudky

0 0,00 0,00 0,00 0

01.04 Nákup dl. hmotného majetku 0 0,00 0,00 0,00 0

01 Doplňkové výdaje - řízení
projektu

0,00 0,00 0

05.04 Dokumentace k projektu (do 
5% CZV)

1 66 000,00 66 000,00 0,00 2,03

01.01 Mzdy členů projektového týmu 0 0,00 0,00 0,00 osobohodina 0

01.03 Finanční výdaje a poplatky 0 0,00 0,00 0,00 0

01.02 Odvody soc. a zdr. pojištění
zaměstnavatele za
zaměstnance

0 0,00 0,00 0,00 0

05 Hlavní výdaje - stavební část a
nákup technologií

2 535 820,05 0,00 78,03

04.02 Ostatní publicita a marketing 
(do 2% CZV)

0 0,00 0,00 0,00 0

05.01 Zabezpečení výstavby
(inženýrská činnost)

0 0,00 0,00 0,00 0

05.03 Pořízení staveb (v součtu s
položkou 5.2 do 50% CZV)

0 0,00 0,00 0,00 0

05.02 Pořízení pozemků (do 10%
CZV)

0 0,00 0,00 0,00 0

04.01 Publicita 1 5 000,00 5 000,00 0,00 0,15

02.04 Výběrová řízení - zadávací
dokumentace, organizace
výběr. řízení

1 55 000,00 55 000,00 0,00 1,69

02.03 Překlady a tlumočení 0 0,00 0,00 0,00 0

03 Doplňkové výdaje - jiné 30 450,00 0,00 0,94

04 Hlavní výdaje - publicita 
projektu

5 000,00 0,00 0,15

03.01 DPH, kdy není nárok na
odpočet na vstupu

1 30 450,00 30 450,00 0,00 0,94

Kód Název výdaje
Počet
kusů

Cena kusu Výdaj celkem
Z toho

neinvestiční
Jednotka Procento

13. Rozpočet projektu
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11.01 DPH, kdy není nárok na
odpočet na vstupu

0 0,00 0,00 0,00 0

12 Doplňkové výdaje celkem (do
10% CZV)

175 450,00 0,00 5,4

13 Hlavní výdaje celkem 3 074 392,35 0,00 94,6

11 Křížové financování - jiné
výdaje

0,00 0,00 0

10.01 Publikace/školící
materiály/manuály

0 0,00 0,00 0,00 0

10.02 Vzdělávací služby - lektoři 0 0,00 0,00 0,00 0

10.03 Výdaje na konání
vzdělávacích kurzů

0 0,00 0,00 0,00 0

16.02 Pozemek (nad 10% CZV) 0 0,00 0,00 0,00 0

16.03 Jiné 0 0,00 0,00 0,00 0

17 CELKOVÉ VÝDAJE 
PROJEKTU

3 249 842,35 0,00 100

16.01 DPH , kdy je nárok na odpočet
na vstupu

0 0,00 0,00 0,00 0

14 Křížové financování celkem
(do 20% CZV)

0,00 0,00 0

15 ZPŮSOBILÉ VÝDAJE
CELKEM

3 249 842,35 0,00 100

16 NEZPŮSOBILÉ VÝDAJE
CELKEM

0,00 0,00 0

10 Křížové financování -  služby 0,00 0,00 0

07.02 Ostatní (specifikujte) 0 0,00 0,00 0,00 0

08 Křížové financování - mzdy 0,00 0,00 0

08.01 Mzdy 0 0,00 0,00 0,00 osobohodina 0

07.01 DPH, kdy není nárok na
odpočet na vstupu

1 533 572,30 533 572,30 0,00 16,42

06.03 Nákup dr. dl. hmotného či
nehmotného majetku (dle
rozhodnutí úč. jednotky)

0 0,00 0,00 0,00 0

06.04 Jiný majetek 0 0,00 0,00 0,00 0

07 Hlavní výdaje - jiné 533 572,30 0,00 16,42

09.03 Telefon, fax, poštovné, 
internet

0 0,00 0,00 0,00 0

09.04 Voda, paliva, energie, úklid 0 0,00 0,00 0,00 0

09.05 Odpisy 0 0,00 0,00 0,00 0

09.02 Spotřební zboží a provozní
materiál

0 0,00 0,00 0,00 0

08.02 Odvody soc. a zdrav. pojištění
zaměstnavatele za
zaměstnance

0 0,00 0,00 0,00 0

09 Křížové financování - provoz 0,00 0,00 0

09.01 Cestovní náhrady 0 0,00 0,00 0,00 0

nerelevantníVětšinový náklad:



Finální verze žádosti (ROP-IP)

Strana 23 z 44Žádost finálně uložena v IS BENEFIT7 dne: 22.01.2014 10:54 Unikátní klíč: 3ucXbPØØØ1

14. Přehled financování projektu

2 762 365,35- Dotace z rozpočtu RR

- z toho EU 2 762 365,35

Dotace projektu

- Vlastní zdroje

- Přímé výnosy

- Ostatní zdroje

0,00Žadatel

Vlastní podíl žadatele

- Veřejné prostředky 487 477,00 15,00

Celkové výdaje projektu

Náklady projektu v Kč Procenta z celkových nákladů

Celkové způsobilé neinvestiční výdaje

Celkové způsobilé investiční výdaje

3 249 842,35

3 249 842,35

0,00

- Soukromé prostředky 0,00 0,00

- Úvěry bank

85,00

85,00

Jiné peněžní příjmy projektu 0,00

Křížové financování 0,00

Celkové způsobilé výdaje 3 249 842,35

Celkové nezpůsobilé výdaje 0,00

Příjmy projektu dle článku 55 0,00

Způsobilé výdaje bez příjmů (finanční
mezera)

3 249 842,35
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15. Finanční plán

01Pořadí žádosti o platbu:

2 762 365,35Předpokládaná požadovaná částka k proplacení dotace RR (Kč):

29.11.2014Datum předložení žádosti o platbu:

0,00Z toho neinvestiční (Kč):

2 762 365,35Z toho investiční (Kč):
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16. Prioritní téma

01Číslo typu území:

MěstoNázev typu území:

VzděláváníNázev hospodářské činnosti:

18Číslo hospodářské činnosti:

Vzdělávací infrastrukturaNázev prioritního téma:

75

Prostředky z EU v Kč: 2 762 365,35

Číslo prioritního téma:
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17. Výběrová řízení

Vybráno: Ano

001Pořadové číslo VŘ:

DodávkyDruh VŘ podle předmětu:

01.05.2014Předpokládané/skutečné datum zahájení VŘ:

30.06.2014Předpokládané/skutečné datum ukončení VŘ:

Popis:

Výběrové řízení s více dodavateli: Ne

Výběrové řízení na dodavatele stavbyNázev VŘ:

veřejný zadavatelSpecifikace druhu zadavatele:

Výběrové řízeníVyplňované údaje k:

Veřejná zak. s vyšší hodnotou (mimo z.137/2006 Sb)VŘ dle výše předpokládané hodnoty:

Výběrové řízení plánovánoStav VŘ:

Druh výběrového/zadávacího řízení:

NeJe VŘ evidováno v ISVZ:

3 500 000,00Předpokládaná hodnota v Kč bez DPH:
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Vybráno: Ano

002Pořadové číslo VŘ:

SlužbyDruh VŘ podle předmětu:

28.08.2013Předpokládané/skutečné datum zahájení VŘ:

11.09.2013Předpokládané/skutečné datum ukončení VŘ:

Popis:

Výběrové řízení s více dodavateli: Ne

Výběrové řízení na zpracování projektové dokumentaceNázev VŘ:

veřejný zadavatelSpecifikace druhu zadavatele:

Výběrové řízeníVyplňované údaje k:

Veřejná zakázka malého rozsahu (VZMR)VŘ dle výše předpokládané hodnoty:

Výběrové řízení ukončenoStav VŘ:

Druh výběrového/zadávacího řízení:

66 000,00Nasmlouvaná cena v Kč bez DPH:

NeJe VŘ evidováno v ISVZ:

Předpokládaná hodnota v Kč bez DPH:

Společnost s ručením omezeným

ATRIS, s.r.o. 28608909 66 000,00

Dodavatel(é) výběrového řízení:

Název dodavatele/
Adresa dodavatele(pouze pro nevalidovaného 
dodavatele)

IČ nebo RČ/
DIČ

Nasmlouvaná
cena v Kč bez
DPH/
Právní forma

Skutečná cena
VŘ po podpisu
dodatku v Kč
bez DPH
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Vybráno: Ano

003Pořadové číslo VŘ:

SlužbyDruh VŘ podle předmětu:

28.08.2013Předpokládané/skutečné datum zahájení VŘ:

11.09.2013Předpokládané/skutečné datum ukončení VŘ:

Popis:

Výběrové řízení s více dodavateli: Ne

Výběrové řízení na zpracování žádostiNázev VŘ:

veřejný zadavatelSpecifikace druhu zadavatele:

Výběrové řízeníVyplňované údaje k:

Veřejná zakázka malého rozsahu (VZMR)VŘ dle výše předpokládané hodnoty:

Výběrové řízení ukončenoStav VŘ:

Druh výběrového/zadávacího řízení:

90 000,00Nasmlouvaná cena v Kč bez DPH:

NeJe VŘ evidováno v ISVZ:

Předpokládaná hodnota v Kč bez DPH:

Společnost s ručením omezeným

C.Q.D. s.r.o. 26840057 90 000,00

Dodavatel(é) výběrového řízení:

Název dodavatele/
Adresa dodavatele(pouze pro nevalidovaného 
dodavatele)

IČ nebo RČ/
DIČ

Nasmlouvaná
cena v Kč bez
DPH/
Právní forma

Skutečná cena
VŘ po podpisu
dodatku v Kč
bez DPH
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Projekt (jeho realizace i výstupy) nemá prokazatelně negativní vliv na žádnou z horizontálních témat (rovné
příležitosti).

Doložte, že projekt nemá negativní vliv na rovné příležitosti:

Projekt (jeho realizace i výstupy) nemá prokazatelně negativní vliv na žádnou z horizontálních témat (udržitelný
rozvoj).

Doložte, že projekt nemá negativní vliv na udržitelný rozvoj:

18. Horizontální témata
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19. Rovné příležitosti
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Jiné formy zajištění publicity projektuZpůsob zajištění publicity:

Informace o projektu budou zveřejněny na webových stránkách základní školy, kde si každý bude moci nalézt
podrobnější specifikaci o projektu.
Informační štítek bude sloužit k dlouhodobému informování veřejnosti o realizovaném projektu
spolufinancovaného z prostředků EU prostřednictvím ROP Moravskoslezsko. U každé učebny bude umístěný
jeden.

Konkrétní opatření pro zajištění publicity:

Pamětní desky (vysvětlující tabulky)Způsob zajištění publicity:

Po realizaci projektu bude na pozemku školy umístěna stálá pamětní deska sloužící k zajištění dlouhodobého
informování široké veřejnosti o realizovaném projektu spolufinancovaného z prostředků EU prostřednictvím ROP
Moravskoslezsko.

Konkrétní opatření pro zajištění publicity:

Informace účastníkům projektu o spolufinancování projektu z fondů EU na všech
dokumentech

Způsob zajištění publicity:

Na všech dokumentech týkajících se projektu bude plněna podmínka propagace dle metodického pokynu
Pravidla pro publicitu.

Konkrétní opatření pro zajištění publicity:

Informační a komunikační materiálZpůsob zajištění publicity:

Informace o projektu budou uveřejněny ve zpravodaji, který pravidelně kvartálně Krásné Pole vydává a také
pomocí místního rozhlasu.

Konkrétní opatření pro zajištění publicity:

20. Publicita
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Formulář projektové žádosti, včetně jeho příloh - zvlášť pro každou základní školuNázev přílohy:

1Číslo přílohy:

ZávazkyPožadovaná
příloha:

Datum schválení:

Počet listů: 7

Počet vyhotovení: 0

Doložena:

SKOLAKRASNEPOLE@SEZNAM.CZPřílohu zadal:

Příloha:

Popis:

Nerelevantní: Ne

Ano

Doklady o právní subjektivitě žadateleNázev přílohy:

2Číslo přílohy:

Právní subjektivitaPožadovaná
příloha:

Datum schválení:

Počet listů: 37

Počet vyhotovení: 0

Doložena:

SKOLAKRASNEPOLE@SEZNAM.CZPřílohu zadal:

Příloha:

Popis:

Nerelevantní: Ne

Ano

21. Přílohy projektu
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Podklady pro posouzení finančního zdraví žadatele/exportní soubor pro finanční zdraví
žadatele

Název přílohy:

3Číslo přílohy:

Finanční zdravíPožadovaná
příloha:

Datum schválení:

Počet listů: 1

Počet vyhotovení: 0

Doložena:

SKOLAKRASNEPOLE@SEZNAM.CZPřílohu zadal:

Příloha:

Popis:

Nerelevantní: Ne

Ano

Kompletní dokumentace ke stavebnímu povolení, ohlášení, jinému rozhodnutí či
oznámení dle § 103-131 stavebního zákona

Název přílohy:

4Číslo přílohy:

Stavební řízeníPožadovaná
příloha:

Datum schválení:

Počet listů: 0

Počet vyhotovení: 0

Doložena:

SKOLAKRASNEPOLE@SEZNAM.CZPřílohu zadal:

Příloha:

Popis:

Nerelevantní: Ano

Ne
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Žádost o stavební povolení, příp. jiný doklad o zahájení procesu povolení stavby dle
stavebního zákona

Název přílohy:

5Číslo přílohy:

Stavební řízeníPožadovaná
příloha:

Datum schválení:

Počet listů: 0

Počet vyhotovení: 0

Doložena:

SKOLAKRASNEPOLE@SEZNAM.CZPřílohu zadal:

Příloha:

Projekt nepodléhá stavebnímu povolení.

Popis:

Nerelevantní: Ano

Ne

Položkový stavební rozpočet - tabulkový výstup ze standardních programůNázev přílohy:

6Číslo přílohy:

RozpočetPožadovaná
příloha:

Datum schválení:

Počet listů: 44

Počet vyhotovení: 0

Doložena:

SKOLAKRASNEPOLE@SEZNAM.CZPřílohu zadal:

Příloha:

Popis:

Nerelevantní: Ne

Ano
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Doklad o partnerstvíNázev přílohy:

7Číslo přílohy:

KompetencePožadovaná
příloha:

Datum schválení:

Počet listů: 0

Počet vyhotovení: 0

Doložena:

SKOLAKRASNEPOLE@SEZNAM.CZPřílohu zadal:

Příloha:

Projekt nebude mít žádného partnera.

Popis:

Nerelevantní: Ano

Ne

Posouzení příjmů projektu/Výpočet maximální výše dotace u projektů vytvářejících příjmyNázev přílohy:

8Číslo přílohy:

Ekonomické hodnoceníPožadovaná
příloha:

Datum schválení:

Počet listů: 0

Počet vyhotovení: 0

Doložena:

SKOLAKRASNEPOLE@SEZNAM.CZPřílohu zadal:

Příloha:

Projekt nevytváří žádné příjmy.

Popis:

Nerelevantní: Ano

Ne
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Prohlášení o schválení projektu v Operačním programu Vzdělávání pro
konkurenceschopnost v prog. ob. 2007-2013

Název přílohy:

9Číslo přílohy:

ZávazkyPožadovaná
příloha:

Datum schválení:

Počet listů: 0

Počet vyhotovení: 0

Doložena:

SKOLAKRASNEPOLE@SEZNAM.CZPřílohu zadal:

Příloha:

Příloha není požadována v rámci této prioritní osy.

Popis:

Nerelevantní: Ano

Ne

Výpis z/čestné prohlášení o registraci v rejstříku škol a školských zařízení - zvlášť pro
každou ZŠ

Název přílohy:

10Číslo přílohy:

ZávazkyPožadovaná
příloha:

Datum schválení:

Počet listů: 2

Počet vyhotovení: 0

Doložena:

SKOLAKRASNEPOLE@SEZNAM.CZPřílohu zadal:

Příloha:

Popis:

Nerelevantní: Ne

Ano
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Potvrzení zřizovatele příspěvkové organizaceNázev přílohy:

11Číslo přílohy:

ZávazkyPožadovaná
příloha:

Datum schválení:

Počet listů: 0

Počet vyhotovení: 0

Doložena:

SKOLAKRASNEPOLE@SEZNAM.CZPřílohu zadal:

Příloha:

Žadatelem není příspěvková organizace.

Popis:

Nerelevantní: Ano

Ne

Zahajovací výkaz - zvlášť pro každou školuNázev přílohy:

12Číslo přílohy:

ZávazkyPožadovaná
příloha:

Datum schválení:

Počet listů: 12

Počet vyhotovení: 0

Doložena:

SKOLAKRASNEPOLE@SEZNAM.CZPřílohu zadal:

Příloha:

Popis:

Nerelevantní: Ne

Ano
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Výstup z aplikace CBA -  zvlášť pro každou školuNázev přílohy:

14Číslo přílohy:

Ekonomické hodnoceníPožadovaná
příloha:

Datum schválení:

Počet listů: 7

Počet vyhotovení: 0

Doložena:

SKOLAKRASNEPOLE@SEZNAM.CZPřílohu zadal:

Příloha:

Popis:

Nerelevantní: Ne

Ano

Výroční zpráva a Výtah z textu Výroční zprávy s aktualizovanýni daty -  zvlášť pro každou
školu

Název přílohy:

13Číslo přílohy:

ZávazkyPožadovaná
příloha:

Datum schválení:

Počet listů: 35

Počet vyhotovení: 0

Doložena:

SKOLAKRASNEPOLE@SEZNAM.CZPřílohu zadal:

Příloha:

Popis:

Nerelevantní: Ne

Ano
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Čestné prohlášení způsobilosti podniku v rámci kategorizace mikropodnik, malý nebo
střední podnik

Název přílohy:

15Číslo přílohy:

ZávazkyPožadovaná
příloha:

Datum schválení:

Počet listů: 0

Počet vyhotovení: 0

Doložena:

SKOLAKRASNEPOLE@SEZNAM.CZPřílohu zadal:

Příloha:

Žadatelem není podnik.

Popis:

Nerelevantní: Ano

Ne

Zřizovací listina školyNázev přílohy:

Číslo přílohy:

Požadovaná
příloha:

Datum schválení:

Počet listů: 8

Počet vyhotovení: 0

Doložena:

SKOLAKRASNEPOLE@SEZNAM.CZPřílohu zadal:

Příloha:

Popis:

Nerelevantní: Ne

Ano
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Vyjádření stavebního úřadu k modernizaci učeben v v MOb Krásné PoleNázev přílohy:

Číslo přílohy:

Požadovaná
příloha:

Datum schválení:

Počet listů: 1

Počet vyhotovení: 0

Doložena:

SKOLAKRASNEPOLE@SEZNAM.CZPřílohu zadal:

Příloha:

Popis:

Nerelevantní: Ne

Ano

Kumulativní rozpočetNázev přílohy:

Číslo přílohy:

Požadovaná
příloha:

Datum schválení:

Počet listů: 1

Počet vyhotovení: 0

Doložena:

SKOLAKRASNEPOLE@SEZNAM.CZPřílohu zadal:

Příloha:

Popis:

Nerelevantní: Ne

Ano
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Přípravná fáze projektu - výběrové
řízení na zhotovitele žádosti

Přípravná fáze projektu - zpracování
projektové dokumentace

Datum žádosti o platbu: 29.11

Přípravná fáze projektu - monitoring
původního stavu, jednání projektanta
se starostou MOb Krásné Pole,
ředitelkou školy.

Přípravná fáze projektu - zpracování
žádosti firmou C.Q.D. s.r.o.

2014

I. II. III. IV. V. VI. VII. VIII. IX. X. XI. XII.

Fyz. zahájení a ukončení projektu: 30.07 30.09

Zahájení a ukončení projektu: 29.11

Přípravná fáze projektu - výběrové
řízení na zhotovitele žádosti

Přípravná fáze projektu - zpracování
projektové dokumentace

Datum žádosti o platbu:

Přípravná fáze projektu - monitoring
původního stavu, jednání projektanta
se starostou MOb Krásné Pole,
ředitelkou školy.

Realizační fáze projektu - výstavba
díla vybraným zhotovitelem

Realizační fáze projektu - ukončení
projektu předložením závěrečné
monitorovací zprávy

Přípravná fáze projektu - zpracování
žádosti firmou C.Q.D. s.r.o.

Přípravná fáze projektu - výběrového
řízení na dodavatele díla, dle zákona
137/2006 Sb.

2013

I. II. III. IV. V. VI. VII. VIII. IX. X. XI. XII.

Fyz. zahájení a ukončení projektu:

Zahájení a ukončení projektu: 23.07

HARMONOGRAM PROJEKTU

Datum zahájení a ukončení projektu:

Datum fyzického zahájení a fyzického ukončení projektu:

23.07.2013 29.11.2014

30.07.2014 30.09.2014
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Realizační fáze projektu - ukončení
projektu předložením závěrečné
monitorovací zprávy

Realizační fáze projektu - výstavba
díla vybraným zhotovitelem

Přípravná fáze projektu - výběrového
řízení na dodavatele díla, dle zákona
137/2006 Sb.
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ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ

-údaje k podpoře dle pravidla de minimis uvedené v Žádosti jsou kompletní a pravdivé;

-elektronické verze dokumentů na CD jsou zcela shodné s originálními přílohami v tištěné verzi;

-projekt je v souladu s příslušnou legislativou České republiky a Evropské unie (zadávání veřejných zakázek,
ochrana hospodářské soutěže, vliv na životní prostředí a rovné příležitosti, atd.);

-proti mně jako statutárnímu orgánu (statutárním orgánům žadatele, pokud z příslušného zákona, statutů
organizací apod. vyplývá, že oprávněných členů statutárního orgánu je více než jeden) není zahájeno nebo
vedeno trestní řízení a nebyl jsem/nebyli jsme odsouzen/i pro trestný čin, jehož skutková podstata souvisela s
předmětem činnosti organizace, nebo pro trestný čin hospodářský nebo trestný čin proti majetku;

-mám zajištěno dostatečné množství finančních prostředků na:
-na spolufinancování projektu;
-na profinancování realizační fáze;
-na pokrytí případných provozních ztrát po dobu povinné udržitelnosti projektu.

-ke dni podání žádosti mám vypořádané veškeré splatné závazky vůči orgánům státní správy a samosprávy
(posečkání s úhradou závazků nebo dohoda o úhradě závazků a její řádné plnění se považují za vypořádané
závazky): jedná se o závazky vůči finančním úřadům, České správě sociálního zabezpečení (pojistné na sociální
zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti), zdravotním pojišťovnám, Celní správě, Fondu
národního majetku ČR, Pozemkovému fondu ČR, Státnímu fondu životního prostředí, Státnímu fondu rozvoje
bydlení, Státnímu fondu dopravní infrastruktury, Státnímu fondu kultury, Státnímu fondu pro podporu a rozvoj
české kinematografie, Státnímu zemědělskému a intervenčnímu fondu a dále vůči krajům, obcím a svazkům obcí
a rovněž i o závazky z jiných projektů financovaných ze strukturálních fondů nebo Fondu soudržnosti vůči
orgánům, které prostředky z těchto fondů poskytují;

-v době podání žádosti, ani v uplynulých třech letech nebyl na můj majetek prohlášen konkurz, nebylo potvrzeno
nucené vyrovnání ani nebyl návrh na prohlášení konkurzu zamítnut pro nedostatek majetku, není proti mně veden
výkon rozhodnutí, nejsem v úpadku či v likvidaci;

- realizace a provoz projektu bude v souladu se zákonem č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na   životní
prostředí   a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů; a v souladu se zákonem  č.
114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů.

-projekt (jeho realizace i výstupy) nemá prokazatelně negativní vliv na žádnou z horizontálních témat (rovné
příležitosti a udržitelný rozvoj, resp. životní prostředí);

-na úhradu způsobilých výdajů projektu nečerpám prostředky z jiných finančních nástrojů ES, národních programů
či programů územních samospráv, s výjimkou příspěvků státního rozpočtu, krajů a obcí, které přímo souvisejí se
spolufinancováním projektu. Prohlašuji, že žádná z aktivit, pro kterou požaduji financování, nebyla podpořena z
jiných režimů podpor Společenství nebo vnitrostátních režimů podpor za toto nebo předchozí programová období.

-na dobu realizace a dobu udržitelnosti projektu (tj. 5 let od ukončení projektu; pro příjemce z řad malých a
středních podnikatelů platí tato lhůta pouze po dobu 3 let) mám vyřešeny a prokazatelně zajištěny vlastnické
vztahy k místu/předmětu realizace projektu, a to takovým  způsobem, že v žádném případě nebude ohrožena
realizace a ani udržitelnost projektu;
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Souhlasím rovněž s uveřejněním dat z mé žádosti v systému MSSF 2007-2013.

Souhlasím se zpracováním osobních údajů v souladu se zákonem č. 101/2001 Sb., o ochraně osobních údajů, ve
znění pozdějších předpisů, které jsem sdělil nebo sdělím  Regionální radě v žádosti za účelem realizace projektu.
Souhlas uděluji na dobu určitou, a to ode dne podání žádosti, nejdéle však do 31.12.2020.

Čestně prohlašuji, že podnik (žadatel) nemá žádný majetkový podíl ve vysoké škole nebo výzkumné organizaci,
jež má na základě smlouvy poskytnout službu nebo proces a ani se nebude podílet na jejím řízení.

-budu respektovat pravidla vyplývající z platných dokumentů ROP a příslušné výzvy;

-po případném schválení projektu usnesením Výboru Regionální rady předložím na Úřad Regionální rady do 20
kalendářních dní od tohoto schválení veškeré přílohy vyžadované  před podpisem Smlouvy dle Příručky pro
žadatele.

Prohlašuji, že veškeré údaje uvedené v žádosti a v tomto čestném prohlášení jsou pravdivé a úplné a jsem si
vědom/a právních následků nepravdivého prohlášení, včetně případné trestně právní odpovědnosti podle zákona
č. 140/1961 Sb., trestní zákon, ve znění pozdějších předpisů. Uvedení nepravdivých údajů je bráno jako
podstatné porušení povinností vyplývající ze Smlouvy, které zakládá právo ŘO ROP odstoupit od Smlouvy.
Příjemce dotace je povinen vrátit ŘO ROP veškeré finanční prostředky, které od něj na základě smlouvy o
poskytnutí dotace obdržel. V tomto případě se uplatní postup podle ustanovení zákona č. 250/2000 Sb., o
rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, o porušení rozpočtové kázně.

Jméno a příjmení osoby oprávněné jednat jménem
žadatele

Místo a datum

Podpis a razítko
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Fereš Jiří

602347876

Hlavní kontaktní osoba:

Telefon:

Unikátní kód žádosti (hash): 3ucXbPØØØ1

NEOTVÍRAT
Číslo výzvy:

Název výzvy:

30

Výzva č. 2.1-30 Modernizace výuky na základních
školách

Název operačního programu:

Číslo prioritní osy:

ROP NUTS II Moravskoslezsko

10.2

Název prioritní osy: Podpora prosperity regionu

Číslo oblasti podpory: 10.2.1

Název oblasti podpory: Infrastruktura veřejných služeb

Název projektu: Modernizace výuky v ZŠ Krásné pole

Číslo podoblasti podpory: 10.2.1.1

Název podoblasti podpory: Rozvoj infrastruktury pro vzdělávání

Název žadatele: Statutární město Ostrava

Prokešovo náměstí, 8/1803

70200, Ostrava

Adresa žadatele:


