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HLAVNÍ MĚSTO PRAHA 

MAGISTRÁT HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY, ODBOR FONDŮ EU 

 
V Praze dne 22.9.2010 

H6 Oznámení o schválení monitorovací zprávy 

 
Vážený pane, 
 
po kontrole níže identifikované monitorovací zprávy Vám oznamuji, že zpráva byla Magistrátem hl. m. 
Prahy schválena. 
 
Specifikace projektu a monitorovací zprávy 

Název projektu CZ.2.17/3.1.00/32718 

Registrační číslo Trojské gymnázium Sv. Čecha, s.r.o. 

Příjemce Trojské trumfy pražským školám 

Číslo monitorovací zprávy 1. 

 
Přehled schváleného financování projektu ve vazbě na výše uvedenou monitorovací zprávu 

Schválené prokazované přímé náklady bez křížového financování (v Kč) 244 847,00 

Částka nepřímých nákladů odpovídající schváleným prokazovaným 
přímým nákladům bez křížového financování (v Kč) 44 072,46 

Schválené prokazované náklady v rámci křížového financování (v Kč) 0,00 

Celkem - schválené prokazované náklady (včetně odpovídající částky 
nepřímých nákladů) (v Kč) 288 919,46 

Schválené prokazované příjmy (v Kč) 0,00 

Schválená částka nákladů nekrytých příjmy projektu, které odpovídají 
vlastnímu podílu příjemce na financování projektu (v Kč) 0,00 

Schválená částka nákladů nekrytých příjmy projektu, které odpovídají  
podílu OPPA na financování projektu (v Kč) 288 919,46 

Schválená splátka nad rámec prokázaných nákladů (v Kč) 0,00 

Podpora z OPPA dle smlouvy, která dosud nebyla příjemci poskytnuta 
(tj. maximální možná výše splátky) 2 615 265,29 

Celkem schválená splátka podpory (bude poukázána na účet, v Kč) 288 919,46 
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Přehled nákladů, které byly vyhodnoceny jako nezpůsobilé* 

Nepřímé náklady: 

179,00 Kč, položka 3.4.3, DVD 25ks 

 

Nezpůsobilé náklady v rámci monitorovacího období (lze nárokovat až v další MZ): 

8 040,00 Kč, položka 1.2.1, Radim Jendřejas, úhrada mimo MO 
5 360,00 Kč, položka 1.2.2, Zuzana Venclíková, úhrada mimo MO 
3 900,00 Kč, položka 1.2.3, Ivana Motýlová, úhrada mimo MO 
5 199,00 Kč, položka 1.2.3, Ludmila Horká, úhrada mimo MO 
5 199,00 Kč, položka 1.2.3, Ada Hrdličková, úhrada mimo MO 
5 199,00 Kč, položka 1.2.3, Tereza Chýlová, úhrada mimo MO 
970,00 Kč, položka 1.2.3, Lukáš Marek, úhrada mimo MO 
1 800,00 Kč, položka 1.3.1, Milena Peterová, úhrada mimo MO 

 

V pracovních výkazech jsou vykázány činnosti, které nejsou způsobilými náklady v projektu 
CZ2.17/3.1.00/32718. Jedná se o činnosti v souvislosti s přípravou, zajištěním a vyhodnocením 
semináře k integraci hendikepovaných žáků, který byl realizován 14.5.2010 v rámci projektu 
CZ.2.17/3.1.00/31302 (příjemce podpory: Sdružení pro integraci mentálně postižených). Seminář o 
integraci byl jedním ze čtyř připravovaných seminářů. Proto nebude mezi způsobilé náklady 
zařazena ¼ celkových nákladů.  
Jedná se o tyto činnosti a související osobní náklady:  
134,00 Kč, položka 1.2.1, Jendřejas (manažer projektu): 19.5.2010 – 0,5 hodiny (vyhodnocení 
vzdělávacího semináře č.1)  

268,00 Kč, položka 1.2.2, Venclíková (hlavní metodik): 2.4.2010 – 0,5 hodiny (příprava vzdělávacího 
semináře) + 19.4.2010 – 0,5 hodiny (příprava programu vzdělávacího semináře)  
268,00 Kč, položka 1.2.2, Venclíková (hlavní metodik): 4.5.2010 – 0,5 hodiny (příprava vzdělávacího 
semináře č.1) + 19.5.2010 – 0,5 hodiny (vyhodnocení vzdělávacího semináře č.1) 

 

6 572,88 Kč, nepřímé náklady ponížené v souvislosti s krácením přímých nákladů 
 

CELKEM: 43 088,88 Kč 

* O tyto náklady se liší částky uvedené v předchozí tabulce oproti částkám uvedeným v předložené 
monitorovací zprávě.  
 
 
 
V průběhu kontroly výše uvedené monitorovací zprávy pracovníci odboru fondů EU identifikovali 
nedostatky, které sice nebránily jejímu schválení, nicméně doporučujeme, aby se v následujících 
monitorovacích zprávách už neobjevily. Popis nedostatků současně s doporučeními, jak se 
nedostatkům vyhnout, jsou obsaženy v příloze tohoto dopisu. Předem děkujeme za zohlednění tohoto 
doporučení v následujících monitorovacích zprávách. 
 
 
S pozdravem 
 ...................................... 
  Irena Velebilová 
  
  

 

 
 
Trojské gymnázium Sv. Čecha, s.r.o. 
Radim Jendřejas 
Trojská 211/110 
171 00 Praha 7 – Troja 

 


