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VZOR FORMULÁŘE DRUHÉ ČÁSTI MONITOROVACÍ ZPRÁVY 
(PRŮBĚŽNÉ I ZÁVĚREČNÉ) 

 
Druhou část monitorovací zprávy o realizaci projektu je třeba vyplnit ve formátu .doc 
(MS Word), vytisknout a odeslat společně s první částí MZ (formát .pdf) a přílohami 
poskytovateli podpory a odeslat rovněž elektronicky, prostřednictvím aplikace 
Benefit7, kontaktní osobě poskytovatele podpory.  

 
1. ÚDAJE O PROJEKTU A MONITOROVACÍ ZPRÁV Ě 
Registra ční číslo projektu CZ.1.04/4.1.01/89.00116 

Název projektu Zvýšení kvality řízení a poskytovaných služeb MÚ Moravská Třebová 

Číslo monitorovací zprávy 6/2015 

Datum vypracování zprávy 11. 8. 2015 

HASH kód MZ v Benefit7 2BnmCPMØØ6Ø1 

 
2. ÚDAJE O PŘÍJEMCI A ZHOTOVITELI ZPRÁVY 
Název příjemce Město Moravská Třebová 

IČ 00277037 

Statutární zástupce (oprávn ěná 
osoba): jméno, p říjmení, funkce 

JUDr. Miloš Izák, starosta města 
Ing. Andrej Kašický, oprávněná osoba 

Jméno a p říjmení zhotovitele zprávy Ing. Andrej Kašický, oprávněná osoba 

E-mail akasicky@mtrebova.cz, akasicky@seznam.cz 
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B1. VĚCNÁ ČÁST MONITOROVACÍ ZPRÁVY 
 
3. REALIZOVANÉ KLÍ ČOVÉ AKTIVITY 
Číslo klí čové aktivity 01 
Název klí čové aktivity Zahájení – Systémový audit, organizační podpora  
Období realizace klí čové aktivity 09/2014 – 02/2015 (celé sledované období) 
Podrobn ě popište realizaci klí čové aktivity 
Ve sledovaném období probíhala klíčová aktivita č. 01, která zahrnovala následující dílčí aktivity: 

 
Organizační podpora projektu – schůzky celého projektového týmu, dílčí schůzky členů projektového 
týmu – viz zápisy z jednání. 

 
Ve sledovaném období nebylo zrealizováno žádné zadávací řízení. Všechna zadávací řízení 
plánovaná v rámci projektu jsou ukončena. 
 
Za realizaci uvedených aktivit je zodpovědný tým projektových manažerů ve spolupráci s členy 
projektového týmu. 
 
Náklady na výše uvedené aktivity projektu byly financovány z rozpočtové kapitoly 01.02, Dohody o 
pracovní činnosti a 01.03 Dohody o provedení práce. 

Číslo klí čové aktivity 02 
Název klí čové aktivity Implementace principů projektového řízení do praxe úřadu 
Období realizace klí čové aktivity 02/2015 – 05/2015 (celé sledované období) 
Podrobn ě popište realizaci klí čové aktivity 
V měsíci březnu byly dokončeny práce na dvou výstupech projektu, které se vztahují k této aktivitě: 
 

1. Směrnice Projektové řízení v rámci MÚ, 
2. Manuál projektového manažera (formálně jde o soubor dokumentů, které tvoří přílohu 

směrnice Projektové řízení v rámci MÚ). 
 
Dne 30. 3. 2015 byla tato vnitřní směrnice projednána a schválena radou města. V následujícím 
období zpracovány podklady a připraveno školení pro zaměstnance. Ve dnech 16. 4. 2015,  
23. 4. 2015 a 24. 4. 2015 proběhlo školení „Projektové řízení“, jehož se zúčastnili vedoucí 
zaměstnanci, projektoví manažeři a členové týmu "Implementace principů projektového řízení do 
praxe úřadu". Školení na vysoké odborné úrovni provedl Roman Fišer s cílem objasnit způsoby a 
metody projektového řízení a seznámit účastníky školení s výše uvedenými výstupy projektu. 
Diskutovány byly také další možnosti rozvoje metodiky projektového řízení na MÚ Moravská 
Třebová. V měsících dubnu a květnu probíhala jednání a metodické diskuse ohledně budoucí 
softwarové podpory řízení projektového portfolia. 

Číslo klí čové aktivity 03 
Název klí čové aktivity Implementace procesního řízení do praxe úřadu 
Období realizace klí čové aktivity 02/2015 – 05/2015 (celé sledované období) 
Podrobn ě popište realizaci klí čové aktivity 
Ve sledovaném období byly provedeny tyto činnosti:  

 
- kompletace manuálů v aplikaci ATTIS, 
- kontrola procesního modelu - vlastníci procesů, matice odpovědnosti - aktualizace dat v 

aplikaci ATTIS,  
- finalizace procesního modelu projektového řízení, 
- připomínkování a finalizace akčního plánu optimalizace procesů a výběr vhodných procesů 

k optimalizaci, 
- seminář "Optimalizace procesů", 
- seminář „benchmarking“ a vytěžování dat pro optimalizaci procesů, 
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- workshop na téma dalšího rozvoje jak procesního modelu, tak řídicích procesů z 
referenčního modelu na úrovni strategického řízení, 

- definování a upřesnění seznamu metrik KPI a jejich připomínkování s vedoucími odboru, 
nastavení reportování dat za rok 2014. 

Číslo klí čové aktivity 04 
Název klí čové aktivity Tvorba a realizace systémových opatření vedoucích k 

zefektivnění řízení lidských zdrojů 
Období realizace klí čové aktivity 02/2015 – 05/2015 (celé sledované období) 
Podrobn ě popište realizaci klí čové aktivity 
V měsíci březnu se konalo následující školení zaměstnanců k využití SW ATTIS v novém systému 
hodnocení: 
 

- 5. a 6. 3. 2015 proškolení hodnocených zaměstnanců, 
- 13. 3. 2015 proškolení vedoucích zaměstnanců – hodnotitelů 

 
Dne 11. 3. 2015 byl na jednání řídícího výboru projektu projednán aktuální stav aktivity 04, včetně 
stavu přípravy na pilotní hodnocení zaměstnanců. 
 
K prověření nově nastaveného systému hodnocení vyhlásil tajemník městského úřadu 16.03.201 v 
souladu s vnitřním předpisem č. 1/2015, směrnicí pro hodnocení zaměstnanců města Moravská 
Třebové zařazených do Městského úřadu Moravská Třebová, pilotní hodnocení zaměstnanců. 
Termín zahájení hodnocení stanovil na 18. 3. 2015, termín ukončení na 30. 4. 2015, řízené 
komunikační téma nebylo stanoveno. 
 
Po vyhlášení pilotního hodnocení probíhala příprava hodnotitelů na její realizaci, včetně testování 
prostředí systému ATTIS a konzultací tajemníka s vedoucími pracovníky – hodnotiteli.  
 
V měsíci dubnu probíhalo pilotní hodnocení. 
 
V měsíci květnu byly shromážděny připomínky, náměty a zkušenosti z pilotního hodnocení od 
hodnotitelů i hodnocených k novému systému hodnocení – k vnitřnímu předpisu i k SW ATTIS. 
Následně budou po vyhodnocení využity k přípravě řádného hodnocení zaměstnanců za rok 2015. 
Závěry z hodnocení zaměstnanců byly v květnu projednány na poradě vedení města a na poradě 
vedoucích odborů. 

Číslo klí čové aktivity 05 
Název klí čové aktivity Implementace metod, postupů a dobré praxe v oblasti 

finančního řízením řízení ekonomiky v období finanční krize, 
předcházení či eliminace dopadů finanční krize 

Období realizace klí čové aktivity 02/2015 – 05/2015 (celé sledované období) 
Podrobn ě popište realizaci klí čové aktivity 
Ve sledovaném období probíhala aktivita pouze v omezeném rozsahu. Ve spolupráci s garantem 
aktivity Ing. Luďkem Tesařem (v souladu s popisem aktivity v rámci žádosti o dotaci) proběhla 
aktualizace klíčových dokumentů „Analýza financí obce“ a „Rozpočtový výhled obce, včetně SWOT 
analýzy financí“ ve vazbě na uplynulý rok. 

Číslo klí čové aktivity 06 
Název klí čové aktivity Vzdělávání zaměstnanců 
Období realizace klí čové aktivity 02/2015 – 05/2015 (celé sledované období) 
Podrobn ě popište realizaci klí čové aktivity 
Ve sledovaném období proběhly následující vzdělávací akce: 
 

- Projektové řízení, 16. 4., 23. 4. a 24. 4. 2015, 
- Komunikační dovednosti, zvládání obtížných situací, 7. 5. 2015 
- Školení na rozvoj definovaných kompetencí, klientský přístup, komunikační dovednosti, 
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týmová spolupráce, loajalita vůči zaměstnavateli, 14. 5. 2015, 
- Školení na rozvoj definovaných kompetencí, analýzy dat benchmarkingu a metoda MBO,  

12. 5. 2015, 
- Projektové řízení 15. 5. 2015, 
- Školení na rozvoj definovaných kompetencí, optimalizace procesů, 22. 5. 2015. 

Číslo klí čové aktivity 07 
Název klí čové aktivity Tvorba a zavedení systémových změn vedoucích k vyšší 

transparentnosti a otevřenosti úřadu samosprávy (good 
governance) 

Období realizace klí čové aktivity 02/2015 – 05/2015 (celé sledované období) 
Podrobn ě popište realizaci klí čové aktivity 
V rámci aktivity (po termínu realizace 28. 2. 2015 a schválení základních dokumentů) byly ve 
sledovaném období realizovány následující činnosti:  
 

- 11. 3. 2015 účast garanta aktivity na jednání řídícího výboru, předána informace o tom, že 
dokumenty Komunikační strategie i Akční plán byly schváleny v radě města a následně 
formálně předány zpracovatelem zadavateli, 
 

- 7. 4. 2015 jednání pracovní týmu aktivity 07, s cílem upřesnit další postup při realizaci aktivity 
s garanty jednotlivých cílů (ze zápisu: uvědomit si jednotlivé cíle a upřesnit si představy o 
jejich naplnění, povinnosti gestora vyplývající ze strategie /znát cíle a naplňovat je; znát 
případné termíny; reporty-vyhodnocení/, informovat o strategii - dovnitř úřadu /realizováno – 
porady, seminář, nástěnka/, směrem k občanům /zpravodaj, internet, facebookové stránky 
atd., 
 

- 20. 4. 2015 zadány úkoly garantům jednotlivých cílů, formálně - prokazatelně, v systému LN 
(evidence činností, návrhů, podklad pro plánovaný reporting), 
 

- 5. 5. 2015, jednání pracovního týmu, projednání plnění zadaných úkolů (forma, obsah, úkol 
trvalý), plakátovací plochy jako prostor pro zlepšení, 
 

- 13. 5. 2015, jednání části pracovního týmu na téma výlepové plochy 
 

- Článek v MTZ „Komunikační strategie MěÚ vás chce více zainteresovat do dění ve veřejné 
správě. Vylepšíme i zpravodajství o akcích pro veřejnost“ publikován v květnovém MTZ. 

 
4. PROBLÉMY PŘI REALIZACI PROJEKTU 
Popište problémy, které jste m ěli p ři realizaci projektu, a které mají vliv na pln ění jeho cíl ů 

Příjemce dotace neidentifikoval problémy, které by měly vliv na plnění cílů projektu.  

Popište, jak jste tyto problémy odstranili/odstraní te  

Nerelevantní 

 
5. NEPODSTATNÉ ZMĚNY PROJEKTU 

Uveďte, jaké formální zm ěny prob ěhly ve sledovaném období 

Nerelevantní 

Uveďte, jaké v ěcné zm ěny prob ěhly ve sledovaném období 
 
Finan ční plán projektu:  V rámci monitorovací zprávy jsme provedli aktualizaci finančního plánu 
projektu. Ve vazbě na výdaje realizované ve sledovaném období (1. 3. 2015 – 31. 5. 2015), tj. výdaje 
uplatňované v rámci V. žádosti o platbu byla provedena úprava zbývajících položek finančního plánu. 
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Aktualizace, resp. zm ěna harmonogramu projektu:   
 
Změna č. 1: Navrhujeme prodloužit termín realizace projektové aktivity č. 2 Implementace principů 
projektového řízení do praxe úřadu do 31. 5. 2015.  
Zdůvodn ění změny č. 1: Delší doba realizace této aktivity je dána nutností implementovat do systému 
projektového řízení na MěÚ poznatky s probíhajícího projektu v rámci IOP, název projektu Elektronizace 
procesů, digitalizace dat a konsolidace IT infrastruktury technologického centra Moravská Třebová, 
registrační číslo projektu CZ.1.06/2.1.00/22.09618. V rámci tohoto nového dotačního projektu nyní 
probíhá realizace veřejné zakázky, jejímž předmětem je elektronizace procesu projektového řízení 
(projektový zásobník). K datu podání MZ jsou výstupy (Směrnice Projektové řízení v rámci MÚ a 
Manuál projektového manažera) projektu připraveny ke schválení v radě města. Uvedené záležitosti se 
nepodařilo z důvodu vysoké pracovní vytíženosti zrealizovat do 30. 4. 2015, proto navrhujeme 
prodloužení do 31. 5. 2015. 
 
Změna č. 2: Navrhujeme prodloužit termín realizace projektové aktivity č. 3 Implementace procesního 
řízení do praxe úřadu do 31. 5. 2015.  
Zdůvodn ění změny č. 2: Důvodem delší realizace aktivity je delší doba nastavení systému procesu 
optimalizace, než bylo původně plánováno. 
 
Změna č. 3: Navrhujeme prodloužit termín realizace projektové aktivity č. 5 Implementace metod, 
postupů a dobré praxe v oblasti finančního řízením řízení ekonomiky v období finanční krize, 
předcházení či eliminace dopadů finanční krize do 31. 5. 2015. 
Zdůvodn ění změny č. 3: Důvodem delší realizace aktivity je potřeba delší doby na zpracování 
aktualizace rozpočtového výhledu města. 
 
Změna č. 4: Navrhujeme prodloužit termín realizace projektové aktivity č. 6 Vzdělávání zaměstnanců 
do 31. 5. 2015. 
Zdůvodn ění změny č. 4: Ve vazbě na výše uvedené skutečnosti navrhujeme prodloužit i termín pro 
realizaci této aktivity. Některá školení byla realizována ještě v průběhu měsíců březen – květen 2015. 
 
Změna č. 5: Navrhujeme prodloužit termín realizace projektové aktivity č. 7 Tvorba a zavedení 
systémových změn vedoucích k vyšší transparentnosti a otevřenosti úřadu samosprávy (good 
governance) do 31. 5. 2015. 
Zdůvodn ění změny č. 5: Důvodem delší realizace této aktivity je nutnost realizovat další související 
aktivity, které vyplynuly z Akčního plánu  
 
Navržené změny nemají vliv na termín ukončení realizace projektu. 
 

Uveďte, jaké zm ěny rozpo čtu prob ěhly ve sledovaném období  

Přesun finan ční prost ředků v rámci rozpo čtové kapitoly 04.04. Náklady na konference / kurzy:  
 

- navrhujeme snížit rozpočet položky 04.04.01 o částku 51.196,80 Kč, 
- navrhujeme navýšit rozpočet položky 04.04.06 o částku 51.196,64 Kč, 
- navrhujeme navýšit rozpočet položky 04.02.06 o částku 0,26 Kč (halířové vyrovnání k výše 

uvedenému přesunu finančních prostředků). 
 

Důvodem tohoto přesunu je narovnání rozpočtu na skutečně realizované vzdělávací akce podle 
členění, které je uvedené v kapitole 04.04. rozpočtu . 
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6. ZMĚNY PROJEKTU PODLE BODU 15 ČÁSTI II ROZHODNUTÍ O POSKYTNUTÍ 
DOTACE 

V případě změn projektu se podle bodu 15 Rozhodnutí o poskytnutí  dotace se postupuje podle 
textu v dané části právního aktu 

6.1. Uveďte, zda byla ve sledovaném období podána žádost o z měnu projektu podle bodu 15 
Rozhodnutí o poskytnutí dotace 

 Nerelevantní 

6.2 Uveďte, zda byla ve sledovaném období n ějaká zm ěna podle bodu 15 části II Rozhodnutí 
o poskytnutí dotace odsouhlasena 

 Nerelevantní 
6.3. Uveďte, čeho se zm ěna/y týkala/y  
 Nerelevantní 

 
7. PODSTATNÉ ZMĚNY PROJEKTU 

V případě podstatných zm ěn projektu se postupuje podle platné verze P říručky pro p říjemce, 
pokud není v Právním aktu o poskytnutí podpory stan oveno jinak. 

7.1. Uveďte, zda byla ve sledovaném období podána žádost o p odstatnou zm ěnu projektu 

 Nerelevantní 

7.2 Uveďte, zda byla podstatná zm ěna ve sledovaném období odsouhlasena 

 Nerelevantní 

7.3. Uveďte, čeho se podstatné zm ěny týkaly  

 Nerelevantní 

 
8. DALŠÍ INFORMACE O REALIZACI PROJEKTU 

Doplňující informace k naplňování monitorovacího indikátoru 07.46.13 Počet úspěšných absolventů 
kurzu: uvedený indikátor byl naplněn na 142,14%. V rámci dotační žádosti byla plánovaná hodnota 
naplnění tohoto indikátoru 318. Skutečnost k 31. 5. 2015 je 452, tj. o 134 úspěšných absolventů kurzu 
navíc. 
 
Zdůvodnění přeplnění tohoto indikátoru: v rámci realizace projektu byly realizovány navíc tyto 
vzdělávací akce, které nebyly uvedeny v dotační žádosti: 
 

- Diagnostický workshop 7. - 8. 11. 2013, 13 úspěšných absolventů kurzu. Cílem diagnostického 
workshopu bylo získat relevantní informace pro zpracování „Analýzy kvality řízení a 
poskytovaných služeb MÚ Moravská Třebová (vstupní analýza)“. S ohledem na tuto 
skutečnost bylo nutné realizovat tento workshop. 
 

- Kompetenční model 5. 6. 2014, 15 úspěšných absolventů kurzu, bez tohoto školení by nebylo 
možné nastavit nový systém hodnocení zaměstnanců. 
 

- Hodnocení zaměstnanců, školení pro zaměstnance 11. 12. - 12. 12. 2014, 57 úspěšných 
absolventů kurzu. Hodnotitelé (tedy všichni vedoucí pracovníci) se na tvorbě nového systému 
hodnocení podíleli a současně byli na hodnocení odborně připraveni - proškolení. Podřízení 
zaměstnanci (hodnocení zaměstnanci) by se tak mohli cítit v nevýhodě a nemuseli mít plnou 
důvěru v nový systém hodnocení zaměstnanců. Aby se tomuto předešlo, byli i hodnoceni 
zaměstnanci odborně proškoleni. 

 
Společným jmenovatelem uvedených vzdělávacích akcí (resp. workshopů) je skutečnost, že sice 
nebyly plánovány v rámci MI, ale jejich realizace byla nutná pro úspěšnou realizaci příslušné aktivity. 
 
V MZ je uvedena snížená hodnota MI 07.46.13, snížení z hodnoty 452 na 367, tj. o 85 účastníků, kteří 
byli na výše uvedených 3 vzdělávacích akcích. Naplňování indikátoru po snížení: 115,41% (tj. poměr 
367 účastníků / 318 plánovaná hodnota indikátoru). 
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9. Kontroly na míst ě 
Zde popište kontrolu projektu, která byla provedena  na Vašem projektu jiným subjektem, než 
poskytovatelem podpory (nap ř. NKÚ, EK, FÚ, atd.). V případě, že taková kontrola na Vašem 
projektu neprob ěhla, dále nic nevypl ňujte. 
9.1. Název subjektu, který provedl/provádí kontrolu 

 Nerelevantní. 

9.2 Název kontroly 

 Nerelevantní. 

9.3. Číslo kontroly 

 Nerelevantní. 

9.4. Zaměření kontroly a záv ěry 

 Nerelevantní. 

9.5. Nápravná opat ření spln ěna1 
 ANO:                NE:               NEBYLA ULOŽE NA 

9.6. Vyjád ření p říjemce 

 Nerelevantní. 

 
B2. ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ PŘÍJEMCE 
 
Jako p říjemce finan ční podpory z OP LZZ prohlašuji, že: 
 
1. všechny informace uvedené v předložené Monitorovací zprávě a jejích přílohách jsou 

pravdivé a úplné, jsem si vědom/a možných následků a sankcí, které vyplývají z uvedení 
nepravdivých nebo neúplných údajů; 

2. projekt je realizován v souladu s Právním aktem o poskytnutí podpory z OP LZZ; 

3. při realizaci projektu byla dodržena pravidla veřejné podpory a pravidla pro zadávání 
všech výběrových řízení, včetně zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách ve 
znění pozdějších předpisů; 

4. projekt je realizován v souladu s politikami EU v oblasti udržitelného rozvoje, a rovných 
příležitostí; 

5. na aktivity tohoto projektu nečerpám a nenárokuji prostředky z jiného finančního nástroje 
EU ani z jiných národních veřejných zdrojů než je uvedeno v Právním aktu o poskytnutí 
podpory; 

6. při vytváření projektových produktů (např. brožura vytvořená v rámci projektu apod.) 
dodržuji práva duševního vlastnictví; 

7. k dnešnímu dni nemám žádné závazky vůči orgánům státní správy, samosprávy a 
zdravotním pojišťovnám po lhůtě splatnosti (zejména daňové nedoplatky a penále, 
nedoplatky na pojistném a na penále na veřejné zdravotní pojištění, na pojistném a na 
penále na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, odvody za 
porušení rozpočtové kázně, atd.), či další nevypořádané finanční závazky z jiných 
projektů financovaných ze strukturálních fondů nebo Fondu soudržnosti vůči orgánům, 
které prostředky z těchto fondů poskytují; 

(Za splněné podmínky bezdlužnosti se považuje, pokud bylo poplatníkovi (plátci) daně 
povoleno posečkání daně nebo placení daně ve splátkách dle § 60 zákona č. 337/1992 
Sb., o správě daní a poplatků, nebo placení pojistného a penále ve splátkách dle § 20a 
zákona č. 589/1992 Sb., o pojistném na sociálním zabezpečení a příspěvku na státní 
politiku zaměstnanosti). 

                                                 
1 Označte příslušnou odpověď křížkem (písmenem x). 
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8. nejsem v likvidaci ve smyslu zákona č. 513/1991, obchodního zákoníku;  nejsem v 
úpadku, v hrozícím úpadku, ani proti mně není vedeno insolvenční řízení ve smyslu 
zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon); nebyl na 
můj majetek prohlášen konkurz, nebylo potvrzeno nucené vyrovnání, nebyl zamítnut 
návrh na prohlášení konkurzu pro nedostatek majetku, dle zákona č. 328/1991 Sb., o 
konkursu a vyrovnání; není proti mně veden výkon rozhodnutí dle zákona č. 99/1963 Sb., 
občanského soudního řádu, ani proti mně není vedeno exekuční řízení dle zákona č. 
120/2001 Sb., exekučního řádu; nebyl na mě vydán inkasní příkaz po předcházejícím 
rozhodnutí Komise (ES) prohlašujícím, že poskytnutá podpora je protiprávní a 
neslučitelná se společným trhem; toto platí také pro partnera/partnery s finančním 
příspěvkem. 

V případě, že bylo zahájeno insolvenční řízení, se použije následující:  

Je proti mně vedeno insolvenční řízení ve smyslu zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a 
způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), které je nyní ve fázi: ….2 

9. mi nebyla v posledních 3 letech pravomocně uložena pokuta za umožnění výkonu 
nelegální práce podle § 5 písm. e) bod 3 zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve 
znění pozdějších předpisů; 

10. cílová skupina podpořená v rámci projektu splňuje podmínky územní uznatelnosti pro 
danou prioritní osu programu OP LZZ; 

11. požadavky na publicitu projektu byly dodrženy v souladu s ustanoveními Právního aktu o 
poskytnutí podpory z OP LZZ; 

12. žádost o platbu na způsobilé výdaje je založena na výdajích skutečně provedených a 
průkazně doložených a tyto výdaje byly uskutečněny v souladu s ustanoveními Právního 
aktu o poskytnutí podpory z OP LZZ; 

13. všechny transakce jsou věrně zobrazeny v účetnictví, doložené doklady jsou 
transparentní a výdaje na nich jsou rozepsány na jednotlivé položky; 

14. kopie účetních dokladů, které jsou uvedeny na soupisce a přiložené k soupisce 
odpovídají originálům účetních dokladů, které jsou k dispozici a přístupné pro účely 
kontroly u příjemce; 

15. jsem si vědom/a skutečnosti, že v případě nesplnění podmínek Právního aktu o 
poskytnutí podpory z OP LZZ nebo v případě nesprávně nárokovaných finančních 
prostředků v žádosti o platbu je možné, že mi finanční podpora nebude vyplacena nebo 
bude upravena nebo budu požádán/a o navrácení neoprávněně vynaložených 
prostředků; 

16.  (Příjemce dotace, který k dnešnímu dni není plátcem DPH) prohlašuji, že v případě, 
že se v budoucnu stanu plátcem DPH a uplatním nárok na odpočet DPH na vstupu, která 
byla v přiložené žádosti o platbu zahrnuta do způsobilých výdajů, vrátím dobrovolně 
částku dotace připadající na výši způsobilých výdajů ve výši vrácené DPH na účet, z 
něhož byla tato dotace poskytnuta, a to do 30 dnů ode dne, kdy byl tento odpočet u 
finančního úřadu uplatněn (tj. ke dni podání prvního přiznání k dani z přidané hodnoty); 

17.  (Příjemce dotace, který k dnešnímu dni je plátcem DPH) prohlašuji, že do způsobilých 
výdajů byla zahrnuta pouze ta část DPH, u níž nelze uplatnit nárok na odpočet. Dále 
prohlašuji, že v případě, že v budoucnu u této části DPH získám nárok na odpočet, 
vrátím dobrovolně částku dotace připadající na výši způsobilých výdajů ve výši DPH, u 
níž byl nárok na odpočet dodatečně zjištěn, na účet, z něhož byla tato dotace poskytnuta, 
a to do 30 dnů ode dne, kdy byl tento odpočet u finančního úřadu uplatněn (tj. ke dni 
podání přiznání k dani z přidané hodnoty). 

                                                 
2 Popište v jaké fázi insolvenčního řízení se nacházíte – tedy zda bylo zahájeno insolvenční řízení (§ 
97) nebo bylo rozhodnuto o úpadku (§ 136). Dále můžete uvést bližší informace.  
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Jméno a p říjmení statutárního 
zástupce/oprávn ěné osoby p říjemce Ing. Andrej Kašický, oprávněná osoba 

Funkce v organizaci Projektový manažer 
Místo a datum V Moravské Třebové dne 11. 8. 2015 

Podpis a razítko 
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