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HLAVNÍ MĚSTO PRAHA 

MAGISTRÁT HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY, ODBOR FONDŮ EU 
 

V Praze dne 26. 4. 2012 

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 4. 
 

Přehled schváleného financování projektu ve vazbě na výše uvedenou monitorovací zprávu 

Schválené prokazované přímé náklady bez křížového financování (v Kč) 450 007,80 

Částka nepřímých nákladů odpovídající schváleným prokazovaným 
přímým nákladům bez křížového financování (v Kč) 

81 001,40 

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

Celkem - schválené prokazované náklady (včetně odpovídající částky 
nepřímých nákladů) (v Kč) 

531 009,20 

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) 

531 009,20 

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) 

1 338 151,30 

Celkem schválená splátka podpory (bude poukázána na účet, v Kč) 531 009,20 

 

Přehled nákladů, které byly vyhodnoceny jako nezpůsobilé* 

V pracovních výkazech jsou uvedeny činnosti, které patří mezi nepřímé náklady a nebudou v MZ 
uznány: 
804 Kč, položka 1.2.1, Jendřejas Radim,  26. 7. 2011 „Publicita projektu..“ 3 hod (publicita) 
1 407,20 Kč, položka 1.2.1,Jendřejas Radim, 1. 10. 2011 „Administrativa – úprava dohod ..“ 2 hod 
(personalistika), 30. 10. 2011 „Publicita – podklady pro rekl. banner (nepř. náklady)“ 3 hod (publicita) 
113 Kč, položka 3.1.4, dataprojektor, kráceno na obvyklou sazbu 
418,36, nepřímé náklady snížené v souvislosti s krácením přímých nákladů. 

* O tyto náklady se liší částky uvedené v předchozí tabulce oproti částkám uvedeným v předložené 
monitorovací zprávě.  
 
S pozdravem 
 ...................................... 
  Irena Velebilová 
Trojské gymnázium Sv. Čecha, s.r.o. 
Radim Jendřejas 
Trojská 211/110 
171 00 Praha 7 – Troja 


