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Vaše č. j.:
Ze dne:
Naše č. j.: ŠMS/17/11843  
Spis. zn.:  
Počet listů: 3
Počet příloh: 2
Počet listů příloh: 1

Vyřizuje: Janečková
Tel.: 377 195 410
E-mail: miluse.janeckova@kr-plzensky.cz

Datum:  5. října 2017

Podpora výuky plavání v základních školách v roce 2017; č.j.: MSMT-
28402/2016-1    

Na základě Rozhodnutí č. 28402-4/2016-59 Vám budou zaslány dne 11. 10. 2017 na Váš účet 
finanční prostředky ve výši 8 750,- Kč jako ostatní neinvestiční náklady pod ú.  z. 33 070. 

Zvolený kvantitativní indikátor: počet kilometrů pro cestu z místa poskytování vzdělávání 
do místa výuky plavání a zpět:  250 km

Účel dotace: Doprava žáků 1. Stupně základních škol z místa poskytování vzdělávání do místa 
výuky plavání a zpět.

Období, na které je dotace určena: Dotaci lze použít na náklady roku 2017, vzniklé od 
1.9.2017, které budou uhrazeny nejpozději do 31.12.2017.    

Podmínky použití dotace

Krajský úřad ukládá právnické osobě dodržení účelu dotace, kterým je dotace na dopravu 
z místa poskytování vzdělávání do místa poskytování výuky plavání a zpět.

Krajský úřad zavazuje právnické osoby k použití dotace pouze na náklady roku 2017, vzniklé 
od 1.9.2017, které budou uhrazeny nejpozději do 31.1.2018.

Krajský úřad dále ukládá právnické osobě, aby v případě nedodržení účelu dotace vrátily 
poskytnutou dotaci v plné výši, a to do 30 dnů od okamžiku, kdy jim muselo být objektivně 
zřejmé, že účel dotace nebude možné naplnit. V případě vrácení dotace v uvedené lhůtě, 
nebude nedodržení účelu dotace nijak sankcionováno.

Právnická osoba je dále povinna zajistit, že při použití dotace bude postupovat v souladu se 
zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, a že nebudou hradit stejné náklady 
z více zdrojů.
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Právnická osoba je povinna vést účetnictví podle zákona č. 563/1991 Sb. o účetnictví, ve 
znění pozdějších předpisů.

Další podmínky

Právnická osoba může použít dotaci pouze na ostatní neinvestiční náklady – platbu za 
dopravu z místa poskytování vzdělávání do místa poskytování výuky plavání a zpět. Odvod za 
nedodržení této podmínky bude stanoven ve výši částky, která byla použita v rozporu s touto 
podmínkou. 

Dotaci musí právnická osoba používat účelně, efektivně a hospodárně. Odvod za nedodržení 
této podmínky bude stanoven ve výši částky, která byla použita v rozporu s touto 
podmínkou.

Dále je právnická osoba povinna v účetnictví dotaci sledovat řádně a odděleně. Odvod za 
nedodržení toto podmínky bude stanoven ve výši 10 % poskytnuté dotace.

Právnická osoba musí dotaci používat v období, n které je dotace určena. Odvod za 
nedodržení této podmínky bude stanoven ve výši částky, která byla použita v rozporu s touto 
podmínkou.

Krajský úřad zavazuje právnické osoby, aby finanční podporu ministerstva prezentovaly ve 
všech informačních materiálech nebo předmětech, které souvisejí s poskytnutou dotací a 
jsou určené pro veřejnost. Odvod za nedodržení této podmínky bude stanoven ve výši 
1 000,- Kč.

Žádost o změnu rozhodnutí lze podat v souladu s § 14 odst. 13 písm. a) rozpočtových 
pravidel nejpozději do 1.11.2017 p. Janečkové. 

Zároveň žádáme o sdělení předpokládané výše finančních prostředků, které 
nebudou do 31.12.2017 z dotace vyčerpány. Informaci zašlete mailem do 20. 
listopadu 2017 p. Janečkové. 

Případné zaslání vratky (avízo v položkové struktuře) je nutno zkonzultovat 
s p. Janečkovou (č. účtu, termín zaslání vratky apod.).

Využití finančních prostředků podléhá kontrole v souladu s platnými právními předpisy a 
finančnímu vypořádání se státním rozpočtem za rok 2017.
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Důležité upozornění

Duplicitní úhrada stejných nákladů z různých zdrojů, včetně státního rozpočtu, není 
dovolena. 

Aby bylo možno dle požadavku MŠMT vyhotovit závěrečné vyúčtování a souhrnnou zprávu, 
prosím laskavě o vyplnění přiložených tabulek:

- příloha č. 3 Formulář pro vyúčtování dotace – zaslat p. Janečkové (stačí naskenované 
emailem) do 15.1.2018.

- příloha č. 8 Formulář pro závěrečnou zprávu – zaslat prostřednictvím webové aplikace na 
webových stránkách na této adrese http://is-plavani.msmt.cz do 15.2.2018.

S pozdravem

JUDr. Jaroslava Havlíčková, MBA
vedoucí odboru školství, mládeže a sportu
Krajského úřadu Plzeňského kraje

http://is-plavani.msmt.cz/
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