
PRŮBĚŽNÁ PROVOZNÍ MONITOROVACÍ ZPRÁVA

Žadatel: Kraj Vysočina

Název projektu:
Úspora energií v zařízeních zřizovaných krajem Vysočina - SPŠ stavební akademika
Stanislava Bechyně Havlíčkův Brod

Název prioritní osy: 3 - Udržitelné využívání zdrojů energie (FS)

Akceptační číslo: 08008853 PM projektu: Fajfr Tomáš

Číslo projektu: 134613 FM projektu: Schestauber Karel

Číslo MSC-2007: CZ.1.02/3.2.00/08.01287 Právník projektu: Houšková Alžběta

Číslo EDS/SMVS: 115D222000488 Krajský pracovník: Pavlas Jan

Datum: 17.03.2014

Č. j.: SFZP 003119/2007

1. Identifikační údaje

Číslo PPMZ: 1

Uplynulé monitorované období: -

Aktuální monitorované období: 1.1.2010 - 31.12.2013

Datum skutečného ukončení realizace projektu:

Celkové náklady projektu: 14 407 197,00

Způsobilé výdaje projektu: 10 994 500,00

Výše dotace z ERDF/FS: 9 345 325,00

Výše dotace ze SFŽP/SR: 549 725,00

Příspěvek z ostatních národních veřejných zdrojů: 1 099 450,00

Peněžní prostředky na soukromé financování projektu: 0,00

Doba, po kterou musí být od ukončení realizace akce
řádně plněn účel, pro který je poskytováno Rozhodnutí
o poskytnutí dotace:

5 let

Datum, do kterého je nutné dodržet plnění účelu, pro
který je poskytováno Rozhodnutí o poskytnutí dotace

1.9.2014
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2. Stálost operace

2A) Příjemce podpory prohlašuje, že následující tvrzení jsou pravdivá:

Příjemce v uplynulém monitorovacím období nezměnil
právní subjektivitu:

ANO

Právní vztah k předmětu podpory a jeho provozování je
v souladu s podmínkami uvedenými v Implementačním
dokumentu:

ANO

Předmět podpory není právně zatížen, zejména zastaven
ve prospěch jiné osoby:

ANO

U příjemce podpory nedošlo k takové změně
v plátcovství daně z přidané hodnoty (dále „DPH“),
která by mu u faktur, na které byla vyplacena podpora
v rámci OPŽP, zakládala nárok na odpočet DPH
u finančního úřadu.

ANO

Příjemce zachází s předmětem podpory s péčí řádného
hospodáře, majetek je zabezpečen proti poškození,
zničení, nebo odcizení:

ANO

Pokud je možné předmět podpory pojistit, je pojištěn do
výše celkové pořizovací ceny, tj. ceny před snížením
hodnoty majetku o výši dotace pro účely odepisování:

ANO

Příjemce podpory dodržuje podmínky publicity: ANO

Příjemce podpory uchovává veškeré doklady a
písemnosti, které se vztahují k realizaci projektu a k jeho
provozování a které jsou potřebné k řádnému provedení
kontroly způsobem, který zajišťuje jejich ochranu před
zničením nebo odcizením:

ANO

2C)

Komentáře a doplňující informace k uvedeným tvrzením: Předmět podpory, tzn. zateplení, není samostatně
pojištěno. Budova je ale pojištěna jako celek, vč.
provedené investice.

2D)

Existují skutečnosti, které by mohly ohrozit udržitelnost
výsledků projektu:

NE

3. Změny v plnění podmínek poskytnutí dotace během období udržitelnosti (zejména ve vztahu k tvrzením
v bodě 2A)

3A)

V monitorovacím období proběhly změny v projektu. NE
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4. Zhodnocení aktuálního stavu projektu

4A)

Předmět podpory fyzicky existuje v rozsahu, podobě a
stavu, který odpovídá stavu při kolaudaci díla a běžnému
opotřebení.

ANO

4B)

Předmět podpory je provozován v souladu s účelem, na
který byla poskytnuta podpora.

ANO

4D)

Popis zajištění udržitelnosti projektu: Udržitelnost je zajištěna správným hospodařením s
objektem.

5. Nápravná opatření a identifikace rizik

5A)

Příjemci podpory byla v období po ukončení projektu
uložena nápravná opatření:

NE

5C):

Příjemce podpory informoval SFŽP o všech nápravných
opatřeních, která mu byla uložena, a o způsobu jejich
splnění:

NÁPRAVNÁ OPATŘENÍ NEBYLA ULOŽENA

6. Příjmy projektu

6A)

Jedná se o projekt generující příjmy dle čl. 55 Nařízení
Rady (ES) č. 1083/2006 ze dne 11. července 2006.

NE

6B)

V průběhu sledovaného období u projektu vznikly
nějaké příjmy související s realizovaným projektem.

NE

7. Finální údaje
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Datum zpracování PPMZ: 26.3.2014

Zpracovatel PPMZ: Marek Brom

Statutární zástupce příjemce podpory (jméno, příjmení,
funkce):

RNDr. Miloš Vystrčil, hejtman

Prohlašuji, že všechny uvedené údaje odpovídají skutečnému stavu ke dni 31.12.2013

SFŽP ČR si vyhrazuje právo požadovat od příjemce podpory doložení doplňujících podkladů či informací k této
PPMZ.
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