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Ministeřstvo školství, mládeže a tělouýchovy
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lčo: ooo22985

č j.: MsMT-11236/2019-5

RozHoDNUTÍ č. 18_063/0011962-02 o zMĚNĚ RozHoDNUTÍ o PosKYTNUTÍ DoTAcE
č. 18_063/00t1962-01

ídále jen ,,Rozhodnutí o změně č. 1")

Název projektU dle MS2014+: vzdělávání na zš záhorovice

Registračn í číslo projektu dle Ms2014+ c7.02.3.68 / 0.o l o.0/ 78_063 / oolt962

účastník řízení:

Název: Základníškola Záhorovice, okres Uherské Hradiště, příspěvková organizace

Sídlo: č. p, 764,687 7lzáhorovice

tčo: 7502L374

BankovníúČet: 000086_3953080277/0100

(dále jen ,,Přúemce").

Ministerstvo ško|ství, mládeže a tělo\^i,chovy jako poskytovatel dotace z operačního programu

Výzkum, V,ivoj a vzdělávání(dále jen ,,Poskytovatel dotace") a správní orgán příslušný dle § 14 odst. 2

zákona č. 278/2aoo Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvise.jících zákonů

(rozpočtová pravidla), ve znění pozdějších předpisů rozhodlo podle ustanovení § ],4o rozpočto\^/ch

pravidelv řízenío Žádostio změnu č, 2, ze dne 11. 05. 2o21 č..j. MSMT-I1236/2019-4 (dále tak é ,,žádost
o změnu''), ve které Příjemce žádá o změnu Rozhodnutí o poskytnutí dotace ze dne 06. 06. 20],9,

č.j. MSMT-11236/2019-2 (dále jen ,,Rozhodnutí o poskytnutídotace"), takto:

Bod 2, části l Rozhodnutí o poskytnutídotace se nahrazuje zněním:

Datum zahájení fyzické realizace píojektu

Datum ukončení fyzické realizace projektu

Doba trvání projektu

V ostatních částech zůstává Rozhodnutí o poskytnutí dotace beze změny

L/2

01.09,2019

28, 02. 2022

JU meslcU
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Časová způsobilost výdajů v návaznosti na schválení žádosti o změnu č. 2 je ode dne Vydání tohoto
Rozhodnutío změně č. 1.

PoUčENí

Rozhodnutío změně č. 1 nabývá právní moci dnem doručení Příjemci.

V Praze

otisk úředního razítka

lng, lvana Baloušková, MBA

ředitelka odboru administrace zjednodušených projektů

Vypraveno dne: datum schváleníV Ms2014+/ ls KP14+

14-5.2021 12|39:22
cNI lno. lvana BaloUšková [,4BA
o: ,4iŇterstvo školstvl, mládeže
a těloVýchoVy
sN: 0xB21463
s časovým razítkem
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Proti tomuto Rozhodnutí o změně č. 1 nenív sou|adu s § 14q, odst,2 rozpočtových pravidel přípustný

řádný opravný prostředek.

PŘíLoHA

Žádost o změnu č,2, č. j. MSMT-1123 6/2079-4


