
Smlouva o partnerství s finančním příspěvkem 

(dále jen Smlouva)

uzavřená podle § 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

Článek I

SMLUVNÍ STRANY

AV MEDIA, a.s.

se sídlem/místo podnikání Pražská 1335/63, Hostivař, 102 00 Praha 10 

zastoupená Davidem Leschem

zapsaná u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 10120

IČ:48108375, bankovní spojení ___

(dále jen „Příjemce") 

a

Základní škola a mateřská škola Tomáše Ježka Ralsko-Kuřívody- příspěvková organizace 

se sídlem/místo podnikání Kuřívody 700,471 24 Ralsko 

zastoupená Mgr. Bc. Hanou Huškovou

zapsaná u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl Pr, vložka 153 

IČ: 72742607, bankovní spojení 

(dáte jen „Partner") 

a

Základní škola Rudolfa Koblice, Pionýrů 1102, Kadaň

se sídlem/místo podnikání Kadaň, Pionýrů 1102 

zastoupená Mgr. Stanislavem Haklem 

IČ: 46789987, bankovní spojení;

(dále jen „Partner")
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se sídlem/místo podnikání Zborovská 2696, 390 03 Tábor 

zastoupená Mgr. Petrem Vašíčkem

zapsaná u Krajského soudu v Českých Budějovicích, oddíl Pr, vložka 91 

IČ: 00582859, bankovní spojení 

(dále jen „Partner") 

a

Základní škola, Muchova 228, Chlumec - příspěvková organizace

se sídlem/místo podnikání Chlumec, Muchova 228, PSČ 40339 

zastoupená Mgr. Lenkou Suchou

zapsaná u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl Pr, vložka 863 

IČ: 44225997, bankovní spojení 

(dále jen „Partner") 

a

Základní škola Jablonec nad Nisou, Pivovarská 15, příspěvková organizace

se sídlem/místo podnikání Pivovarská 1850/15,466 01 Jablonec nad Nisou 

zastoupená Mgr. Janem Valáškem

zapsaná u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl Pr, vložka 698 

IČ: 72743115, bankovní spojení i

(dále jen „Partner") 

a

Základní škola JUDr. Josefa Mareše a Mateřská škola, Znojmo, Klášterní 2, příspěvková organizace

se sídlem/místo podnikání Klášterní 3301/2, 669 02 Znojmo

zastoupená Mgr. Evou Hubatkovou

zapsaná u Krajského soudu v Brně, oddíl Pr, vložka 1453

IČ: 71217860, bankovní spojení

(dále jen „Partner")

základní škola Tábor, Zborovská 2696, příspěvková organizace
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se sídlem/místo podnikání Střílky, Koryčanská 47, okres Kroměříž, PSČ 76804

zastoupená Mgr. Martinou Raiserovou

zapsaná u Krajského soudu v Brně, oddíl Pr, vložka 357

IČ: 70980489, bankovní spojení ’■

(dále jen „Partner") 

a

Základní škola, Praha 9 - Horní Počernice, Ratibořická 1700

se sídlem/místo podnikání Praha 9 - Horní Počernice, Ratibořická 1700, PSČ 19300

zastoupená Ing. Hanou Kindlovou

zapsaná u Městského soudu v Praze, oddíl Pr, vložka 1173

IČ: 63830825, bankovní spojení:

(dále jen „Partner") 

a

Základní škola a mateřská škola Svitavy, Sokolovská 1

se sídlem/místo podnikání Svitavy - Předměstí, Sokolovská 1638/1, PSČ 56802 

zastoupená Mgr. Davidem Šimkem

zapsaná u Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl Pr, vložka 982 

IČ: 49328298, bankovní spojení 

(dále jen „Partner") 

a

Základní škola Šumperk, Vrchlického 22

se sídlem/místo podnikání Vrchlického 22 Šumperk Šumperk 

zastoupená Mgr. Petrem Málkem 

IČ: 60339381, bankovní spojení 

(dále jen „Partner")

Základní škola a Mateřská škola Střílky, příspěvková organizace
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základní škola Valašské Meziříčí, Šafaříkova 726, okres Vsetín, příspěvková organizace 

se sídlem/místo podnikání Valašské Meziříčí, Šafaříkova 726, PSČ 75701 

zastoupená Mgr. Milanem Hendrychem 

IČ: 00851761, bankovní spojení ]

(dále jen „Partner") 

a

Základní škola Jungmannovy sady Mělník, příspěvková organizace

se sídlem/místo podnikání Mělník, Tyršova 93, PSČ 27601

zastoupená PaeDr. Daliborem Ullrychem

zapsaná u Městského soudu v Praze, oddíl Pr, vložka 782

IČ: 47011319, bankovní spojení

(dále jen „Partner")

a

Základní škola Kroměříž, 1. máje

se sídlem/místo podnikání 76701 Kroměříž, 1. máje 209/14

zastoupená Mgr. Milenou Junkerovou

IČ: 47934581, bankovní spojení

(dále jen „Partner")

a

Základní škola. Hrochův Týnec, okres Chrudim

se sídlem/místo podnikání Nádražní 253, 538 62 Hrochův Týnec 

zastoupená Mgr. Jiřinou Macháčkovou

zapsaná u Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl Pr, vložka 669 

IČ: 71002782, bankovní spojení! )í 

(dále jen „Partner")
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se sídlem/místo podnikání 57101 Moravská Třebová - Město, Kostelní nám. 21/2 

zastoupená Mgr. Jaroslavou Skácelíkovou 

IČ; 63608944, bankovní spojení 

(dále jen „Partner")

uzavřeli níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto Smlouvu o partnerství (dále jen „Smlouva"):

Článek II

PŘEDMĚT A ÚČEL SMLOUVY

Předmětem této Smlouvy je úprava právního postavení Příjemce a jeho Partnerů, jejich úlohy 
a odpovědnosti, jakož i úprava jejich vzájemných práv a povinností při realizaci Projektu dle odst. 2 
tohoto článku Smlouvy.

Účelem této Smlouvy je upravit vzájemnou spolupráci Příjemce a Partnerů, kteří společně realizují 
Projekt „Akademie digitálních kompetencí učitele", s registračním číslem 
CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_067/0012430, v rámci Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání (dále 
jen „Projekt"), Projektová dokumentace je přílohou této smlouvy.

Vztahy mezi Příjemcem a jeho Partnery se řídí principy partnerství, které jsou vymezeny v Pravidlech 
pro žadatele a příjemce - obecná část a v Pravidlech pro žadatele a příjemce - specifická část výzvy 
Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání (dále jen „Pravidla pro žadatele a příjemce"), 
jejichž závazná verze je uvedena v právním aktu o poskytnutí/převodu podpory, případně v 
Rozhodnutí o změně právního aktu o poskytnutí/ převodu podpory, nebo ve výzvě.

Příjemce a jeho Partneři jsou povinni při realizaci Projektu postupovat dle Pravidel pro žadatele 
a příjemce uvedených v právním aktu o poskytnutí/převodu podpory, případně jiných metodických 
pokynech vydávaných Řídicím orgánem (Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy).

Základní škola Moravská Třebová, Kostelní náměstí 21, okres Svitavy
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článek III

PRÁVA A POVINNOSTI SMLUVNÍCH STRAN

Smluvní strany se dohodly, že se budou spolupodílet na realizaci Projektu uvedeného v čl. II. této 
Smlouvy takto:

1. Příjemce bude provádět tyto činnosti:

- řízení Projektu,

- sestavení vzdělávacích programů a přípravu materiálů, které mají v rámci realizace Projektu 
vzniknout,

- lektorskou činnost,

- zpracování návrhu Projektu a jeho změn a doplnění,

- průběžné informování Partnerů,

- průběžné vyhodnocování projektových činností,

- vyhodnocení připomínek a hodnocení výstupů z Projektu,

- provádět publicitu Projektu,

- projednání veškerých změn a povinností s Partnerem,

- zpracování zpráv o realizaci a předkládání žádostí o platbu,

- schvalování a proplácení způsobilých výdajů Partnera apod.

2. Partner bude provádět tyto činnosti:

- připomínkování a hodnocení výstupů z Projektu,

- spolupráce při zajišťování cílové skupiny z oblasti lidských zdrojů,

- zprostředkování kontaktu s cílovou skupinou,

- spolupráce na definování potřeb cílové skupiny,

- spolupráce na návrhu změn a doplnění Projektu,

- vyúčtování vynaložených prostředků,

- zpracování zpráv o své činnosti v dohodnutých termínech,

- účast na aktivitě „Podpora digitálních kompetencí pedagogických pracovníků škol"

- zastupovat Příjemce při výkonu práv a povinností souvisejících se zadávacím řízením nebo 
soutěží o návrh podle § 151 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění 
pozdějších předpisů, atd.

3. Příjemce a Partneři se zavazují nést plnou odpovědnost za realizaci činností, které mají 
vykonávat dle této Smlouvy.

4. Každý Partner je povinen jednat způsobem, který neohrožuje realizaci Projektu a zájmy Příjemce 
a Partnerů.
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5. Partner má právo na veškeré informace týkající se Projektu, dosažených výsledků Projektu a 
související dokumentace.

6. Partner se dále zavazuje:

— mít zřízen svůj bankovní účet. Bankovní účet může být založen u jakékoliv banky oprávněné 
působit v České republice a musí být veden výhradně v českých korunách. Partner je povinen 
zachovat svůj bankovní účet i po ukončení Projektu až do doby, než obdrží závěrečnou 
platbu, resp. až do doby finančního vypořádání Projektu;

— vést účetnictví v souladu se zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších 
předpisů, nebo daňovou evidenci podle zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění 
pozdějších předpisů. Pokud Partner povede daňovou evidenci, je povinen zajistit, aby 
příslušné doklady prokazující výdaje související s Projektem splňovaly předepsané náležitosti 
účetního dokladu dle § 11 zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, 
a aby tyto doklady byly správné, úplné, průkazné a srozumitelné. Dále je povinen uchovávat 
je způsobem uvedeným v zákoně č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, a v 
zákoně č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů, ve znění 
pozdějších předpisů, a v souladu s dalšími platnými právními předpisy ČR;

— vést oddělenou účetní evidenci všech účetních případů vztahujících se k Projektu;

— do výdajů Projektu zahrnout pouze výdaje splňující pravidla účelovosti a způsobilosti 
stanovená v právním aktu o poskytnutí/převodu podpory;

— s finančními prostředky poskytnutými na základě této Smlouvy nakládat dle pravidel 
stanovených v Pravidlech pro žadatele a příjemce a právním aktu o poskytnutí/převodu 
podpory, zejména hospodárně, efektivně a účelně;

— během realizace Projektu poskytnout součinnost při naplňování indikátorů Projektu, které jsou 
podrobně rozepsány v žádosti o podporu, která tvoří přílohu č. 1 Smlouvy. Partner 
nezodpovídá za naplnění závazných indikátorů Projektu;

— všichni Partneři v průběhu realizace projektu uvedeného v článku II. Smlouvy naplní tyto 
indikátory: 50810 (Počet organizací, které byly ovlivněny systémovou intervencí);

— na žádost Příjemce bezodkladně písemně poskytnout požadované doplňující informace 
související s realizací Projektu, a to ve lhůtě stanovené Příjemcem, tato lhůta musí být 
dostatečná pro vyřízení žádosti;

— řádně uchovávat veškeré dokumenty související s realizací Projektu v souladu s platnými 
právními předpisy České republiky a EU, dle kapitoly 7.4 Pravidel pro žadatele a příjemce;

— po celou dobu realizace Projektu dodržovat právní předpisy ČR a EU a politiky EU, zejména 
pak pravidla hospodářské soutěže, platné předpisy upravující veřejnou podporu, principy 
ochrany životního prostředí a prosazování rovných příležitostí;

— po celou dobu realizace Projektu nakládat s veškerým majetkem, získaným byť i jen částečně z 
finanční podpory, s péčí řádného hospodáře, zejména jej zabezpečí proti poškození, ztrátě 
nebo odcizení. Partner není oprávněn majetek spolufinancovaný z finanční podpory 
zatěžovat žádnými věcnými právy třetích osob, včetně práva zástavního, majetek prodat ani
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7.

8.

9.

jinak zcizit. Partner je povinen v případě zničení, poškození, ztráty, odcizení nebo jiné škodné 
události na majetkových hodnotách spolufinancovaných z finanční podpory je opětovně 
pořídit nebo uvést tyto majetkové hodnoty do původního stavu, a to v nejbližším možném 
termínu, nejpozději však kdatu ukončení realizace Projektu. Partner je povinen se při 
nakládání s majetkem pořízeným z finanční podpory dále řídit Pravidly pro žadatele a 
příjemce a právním aktem o poskytnutí/převodu podpory;

- při realizaci činností dle této Smlouvy uskutečňovat propagaci Projektu v souladu s pokyny 
uvedenými v Pravidlech pro žadatele a příjemce;

- předkládat Příjemci v pravidelných intervalech nebo vždy, kdy o to Příjemce požádá, 
podklady pro průběžné zprávy o realizaci Projektu, informace o pokroku v realizaci Projektu, 
závěrečnou zprávu o realizaci Projektu, případně průběžné zprávy o udržitelnosti Projektu 
a závěrečnou zprávu o udržitelnosti Projektu dle Pravidel pro žadatele a příjemce;

- umožnit provedení kontroly všech dokladů vztahujících se k činnostem, které Partner 
realizuje v rámci Projektu, umožnit průběžné ověřování provádění činností, k nimž se zavázal 
dle této Smlouvy, a poskytnout součinnost všem osobám oprávněným k provádění kontroly, 
příp. jejich zmocněncům. Těmito oprávněnými osobami jsou Ministerstvo školství, mládeže 
a tělovýchovy, orgány finanční správy. Ministerstvo financí, Nejvyšší kontrolní úřad. Evropská 
komise a Evropský účetní dvůr, případně další orgány nebo osoby oprávněné k výkonu 
kontroly;

- bezodkladně informovat Příjemce o všech provedených kontrolách vyplývajících z účasti na 
Projektu dle článku II. Smlouvy, o všech případných navržených nápravných opatřeních, která 
budou výsledkem těchto kontrol a o jejich splnění;

- neprodleně Příjemce informovat o veškerých změnách, které u něho nastaly ve vztahu 
k Projektu, nebo změnách souvisejících s činnostmi, které Příjemce realizuje dle této 
Smlouvy.

Partner není oprávněn žádnou z aktivit, kterou provádí dle této Smlouvy, hradit z prostředků 
poskytnutých z jiné rozpočtové kapitoly Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy, jiné 
rozpočtové kapitoly státního rozpočtu, státních fondů, jiných strukturálních fondů EU nebo 
jiných prostředků EU, ani z jiných veřejných zdrojů.

Partner je povinen při všech svých činnostech pro cílové skupiny, které mají charakter 
poskytování podpory malého rozsahu („de minimis") nebo veřejné podpory podle blokových 
výjimek, postupovat podle instrukcí Příjemce a dbát na to, aby tuto podporu čerpaly jen 
subjekty, které ji čerpat mohou, a poskytovat dostatečné podklady příjemci k vedení přehledné 
evidence poskytnutých podpor.

Příjemce se zavazuje informovat Partnery o všech skutečnostech rozhodných pro plnění jejich 
povinností vyplývajících z této Smlouvy, zejména jim poskytnout případné Rozhodnutí o změně 
právního aktu o poskytnutí/převodu podpory.
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článek IV

FINANCOVÁNÍ PROIEKTU

1. Projekt dle článku II. Smlouvy bude financován z prostředků, které budou poskytnuty Příjemci 
formou finanční podpory na základě právního aktu o poskytnutí/převodu podpory z Operačního 
programu Výzkum, vývoj a vzdělávání.

2. Výdaje na činnosti, jimiž se Příjemce a Partneři podílejí na Projektu, jsou podrobně rozepsány 
v žádosti o podporu, která tvoří přílohu č. 1 Smlouvy.

Celkový finanční podíl Příjemce a jednotlivých Partnerů na Projektu činí:

a) Příjemce: 4 957 838,75 Kč
b) Partner: 210 000 Kč

3. Prostředky získané na realizaci činností dle článku III. Smlouvy jsou Partneři s finančním příspěvkem 
oprávněni použít pouze na úhradu výdajů nezbytných k dosažení cílů Projektu a současně 
takových výdajů, které jsou považovány za způsobilé ve smyslu nařízení Rady (ES) č. 1303/2013 a 
Pravidel pro žadatele a příjemce a které Příjemci nebo Partnerům vznikly nejdříve dnem vydání 
právního aktu o poskytnutí/převodu podpory, pokud není v právním aktu o poskytnutí/převodu 
podpory stanoveno datum zahájení realizace Projektu dříve, než je datum jeho vydání, a nejpozději 
dnem ukončení realizace Projektu, příp. po ukončení realizace Projektu, pokud souvisejí s 
finančním i věcným uzavřením Projektu.

4. Partner je povinen dodržovat strukturu výdajů v členění na Příjemce a jednotlivé Partnery a v 
členění na položky rozpočtu dle přílohy č. 1 této Smlouvy.

5. Způsobilé výdaje vzniklé při realizaci Projektu budou hrazeny Partnerům takto; Příjemce 
poskytne jednu zálohu každému Partnerovi projektu, a to ve výši 210 000 Kč. Partneři jsou 
povinni tuto zálohu Příjemci řádně vyúčtovat a výdaje prokázat účetními doklady. Příjemce 
poskytne Partnerovi finanční prostředky maximálně ve výši stanovené v čl. IV., odst. 2 této Smlouvy.

Článek V

ODPOVĚDNOST ZA ŠKODU

1. Příjemce je právně a finančně odpovědný za správné a zákonné použití finanční podpory všemi 
Partnery poskytnuté na základě právního aktu o poskytnutí/převodu podpory vůči poskytovateli 
finanční podpory, kterým je Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy.

2. Každý Partner je povinen příjemci uhradit škodu, za níž Příjemce odpovídá dle článku V., odst. 1 
Smlouvy, a která Příjemci vznikla v důsledku toho, že Partner porušil povinnost vyplývající z této 
Smlouvy.

3. Každý Partner odpovídá za škodu vzniklou ostatním účastníkům této Smlouvy i třetím osobám, 
která vznikne porušením jeho povinností vyplývajících z této Smlouvy, jakož i z obecných 
ustanovení právních předpisů.

4. Partner neodpovídá za škodu vzniklou konáním nebo opomenutím Příjemce nebo jiného 
Partnera.

EVROPSKÁ UNIE
Evropské strukturální a investiční fondy
Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání



článek VI

DALŠÍ PRÁVA A POVINNOSTI SMLUVNÍCH STRAN

1. Smluvní strany jsou povinny zdržet se jakékoliv činnosti, jež by mohla znemožnit nebo ztížit 
dosažení účelu této Smlouvy.

2. Smluvní strany jsou povinny vzájemně se informovat o skutečnostech rozhodných pro plnění 
této Smlouvy a realizaci Projektu v souladu s právním aktem o poskytnutí/převodu podpory, a to 
bez zbytečného odkladu.

3. Smluvní strany jsou povinny jednat při realizaci Projektu eticky, korektně, transparentně 
a v souladu s dobrými mravy.

4. Partner je povinen Příjemci oznámit do 1. 1. 2020 kontaktní údaje pracovníka pověřeného 
koordinací svých prací na Projektu dle článku II. Smlouvy.

5. Majetek financovaný z finanční podpory je ve vlastnictví té smluvní strany, která jej financovala 
(uhradila), nedohodnou-li se smluvní strany jinak; změna vlastnictví je možná, dojde-li k situaci 
dle čl. VII., odst. 2,3 Smlouvy.

6. Smluvní strany jsou povinny ošetřit práva duševního vlastnictví, kde určí výši podílů na výsledcích 
spolupráce a další nakládání s nimi a to tak, aby nedošlo k porušení pravidel veřejné podpory.

Článek VII 

TRVÁNÍ SMLOUVY

1. Smlouva se uzavírá na dobu určitou, a to do 31.12. 2022.

2. Pokud Partneři závažným způsobem nebo opětovně poruší některou z povinností vyplývající 
pro něj z této Smlouvy nebo z platných právních předpisů ČR a EU, může být na základě schválené 
změny Projektu vyloučen z další účasti na realizaci Projektu. V tomto případě je povinen 
ses ostatními účastníky Smlouvy dohodnout, kdo z účastníků Smlouvy převezme jeho závazky 
a majetek financovaný z finanční podpory, a předat Příjemci či určenému Partnerovi všechny 
dokumenty a informace vztahující se k Projektu. Tím není dotčena odpovědnost Partnera za 
škodu dle čl. V. této smlouvy.

3. Kterýkoliv z Partnerů může ukončit spolupráci s ostatními účastníky této Smlouvy pouze na 
základě písemné dohody uzavřené se všemi účastníky Smlouvy, která bude obsahovat rovněž 
závazek ostatních účastníků této Smlouvy převzít jednotlivé povinnosti, odpovědnost a majetek 
(financovaný z finanční podpory) vystupujícího Partnera. Tato dohoda nabude účinnosti nejdříve 
dnem schválení změny Projektu spočívající v odstoupení Partnera od realizace Projektu ze strany 
poskytovatele dotace (Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy). Takovým ukončením 
spolupráce nesmí být ohroženo splnění účelu dle článku II. Smlouvy a nesmí tím vzniknout újma 
ostatním účastníkům Smlouvy.

4. Partner může od Smlouvy odstoupit pouze v případě, pokud nedošlo k zahájení jeho činnosti 
v projektu. Odstoupení od projektu musí být písemně doručeno Příjemci dotace nejpozději do 
31. 3. roku, který předchází roku, kdy bude zahájena v projektu činnost Partnera.

EVROPSKÁ UNIE
Evropské strukturální a investiční fondy 
Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání
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článek Vlil

OSTATNÍ USTANOVENÍ

1. Jakékoliv změny této Smlouvy lze provádět pouze na základě dohody všech smluvních stran 
formou písemných dodatků podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran. U změny 
uvedené v čl. VIL, odst. 2 nemusí být uzavřen písemný dodatek s Partnerem, o jehož vyloučení se 
žádá. Tato Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu všech smluvních stran.

2. Vztahy smluvních stran výslovně touto Smlouvou neupravené se řídí zákonem č. 89/2012 Sb., 
občanský zákoník, a dalšími obecně závaznými právními předpisy České republiky.

3. Tato Smlouva je vyhotovena v 16 vyhotoveních, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po 1 
vyhotovení.

4. Nedílnou součástí této Smlouvy je příloha č. 1.

5. Smluvní strany prohlašují, že tato smlouva byla sepsána na základě jejich pravé a svobodné vůle, 
nikoliv v tísni ani za jinak nápadně nevýhodných podmínek.

6. Tato smlouva nabývá účinnosti dnem nabytí právní moci právního aktu o poskytnutí/převodu 
podpory. V případě rozporu této smlouvy s právním aktem o poskytnutí/převodu podpory je 
rozhodující znění právního aktu o poskytnutí/převodu podpory.

EVROPSKÁ UNIE
Evropské strukturální a Investiční fondy 
Operační program Výzkum, vývoj a vzděláváni
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Podpisový list Smlouvy o partnerství s finančním příspěvkem

AV MEDIA, a.s.

dne

David Lesch

EVROPSKÁ UNIE
Evropská strukturální a investiční fondy 
Operační program Výzkum, vývq a vzděláváni
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Podpisový list Smlouvy o partnerství s finančním příspěvkem

Základní škola a mateřská škola Tomáše Ježka Ralsko-Kuřívody- příspěvková organizace

Tomáše Ježka Ralsko-Kuřívody 
příspěvková organizace 

Ralsko-Kuřívody 700.471 22 Ralsko 
tel,; 487 898 150, IČ: 727 42 607

EVROPSKÁ UNIE
Evropské strukturální a investiční fondy 
Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání
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Podpisový list Smlouvy o partnerství s finančním příspěvkem

Základní škola Rudolfa Koblice, Pionýrů 1102, Kadaň

...... .......
Mgr. Stanislav Hakl

EVROPSKÁ UNIE
Evropské strukturální a investiční (ondy 
Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání viirji&’čPS''vo SkOlS'! .JL2E * ttl-i.-. '•C 'IC >
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Podpisový list Smlouvy o partnerství s finančním příspěvkem

Základní škola Tábor, Zborovská 2696, příspěvková organizace

V
dne ÉA:

Mgr. Petr Vašípek ^,,
Z^iadni šKola fáúor

390 03 Tábor 
příspěvková organizace 

IČC: 0C532oi3

EVROPSKÁ UNIE
Evropské strukturální a investiční fondy 
Operační program Výzkum, vývoj a vzdéiávání .-n:NiS'E^&-V0 £.KOl£- VI
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Podpisový list Smlouvy o partnerství s finančním příspěvkem

Základní škola, Muchova 228, Chlumec - příspěvková organizace

V

Mgr. Lenka Suchá

EVROPSKÁ UNIE
Evropské strukturální a investiční fondy 
Operační program Výzkum, vývoj a vzdéiávání SkOlS’
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Podpisový list Smlouvy o partnerství s finančním příspěvkem

Základní škola Jablonec nad Nisou, Pivovarská IS, příspěvková organizace

Mgr. Jan Valášek

EVROPSKÁ UNIE
Evropské strukturální a investiční fondy
Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání ebs ,,, 0 škp^s ,1
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Podpisový list Smlouvy o partnerství s finančním příspěvkem

Základní škola JUDr. Josefa Mareše a Mateřská škola, Znojmo, Klášterní 2, příspěvková organizace

ÍA)ff

Z&lúaání škola _ 
JUDr. Joaeía EiSarose 

a lySateřslíá §ko!a, 
Znojmo.
příspěvková crgsnizaca

T

Mgr. Eva Hubatková

EVROPSKÁ UNIE
Evropské strukturální a investiční fondy 
Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání
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Podpisový list Smlouvy o partnerství s finančním příspěvkem

Základní škola a Mateřská škola Střílky, příspěvková organizace

Vi.

Mgr. Martina Raiserová

EVROPSKÁ UNIE
Evropské strukturální a investiční fondy 
Operační program Výzkum, vývoj a vzdéiávání VIINtSTtF-S'VO SKOwS^Vl
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Podpisový list Smlouvy o partnerství s finančním příspěvkem

Základní škola, Praha 9 - Horní Počernice, Ratibořická 1700

Lfrr:...dne....'^..^

PhDr.^jHap^-#%jvá

. # Sil t

r.>!'í. r

EVROPSKÁ UNIE
Evropské strukturální a investiční fondy 
Operační program Výzkum, vývoj a vzdéiávání

20

ef~t>~VO šKCLS ' ■



Podpisový list Smlouvy o partnerství s finančním příspěvkem

Základní škola a mateřská škola Svitavy, Sokolovská 1

Ví^..'/;í:'.Í^.C?%ne....

Uskladní škola

'iTAi/y

Ing. Alena Vašáková

EVROPSKÁ UNIE
Evropské strukturální a investiční fondy 
Operační program Výzkum, vývoj a vzdéiávání
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Podpisový list Smlouvy o partnerství s finančním příspěvkem

Základní škola Šumperk, Vrchlického 22

v, dne,

ZÁKLADNÍ ŠKOLA 
ŠUMPERK 

Vrth ÍUMPERK
^«r.: 583 212 70a.J«i!

'”100; 603 39 38i

Mgr. Petr Málek

evropská unie

Evropské strukturální a InvestifnI fondy 
Operační program Výzkum, vývoj a vzdéiávání
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Podpisový list Smlouvy o partnerství s finančním příspěvkem

Základní škola Valašské Meziříčí, Šafaříkova 726, okres Vsetín, příspěvková organizace

V V:.á,....dne

Základní škola Valašské Meziříčí
ŠataHk' vs 726, Okres Vsetín 

^ nt'.tir u'tnsih rtrnanizaCS

lilami
Mgr. MilawHendrych

EVROPSKÁ UNIE
Evropské strukturální a investiční fondy 
Operační program Výzkum, vývq a vzdělávání /. I = 'iif. 5 Sk o i. £ - ■. í
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Podpisový list Smlouvy o partnerství s finančním příspěvkem

Základní škola Jungmannovy sady Mělník, příspěvková organizace

V dne

............... -r...........7.......

PaedDr. Dalibor Ullrych

EVROPSKÁ UNIE
Evropské strukturální a investiční fondy 
Operační program Výzkum, vývoj a vzdéiávání V1i.\ S’ S-S^’vp SkClS ' ,rl
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Podpisový list Smlouvy o partnerství s finančním příspěvkem

Základní škola Kroměříž, 1. máje

^Akla©íniÍ ímih 1* riAji

•■Won
IČO

pTbpivkovi organlucc 
tiii<i«20WU,7WOI KrointMl

/Q33SU2 
«T9Mn

/ /

Mgr. Milena Junkerova

evropská unie

Evropská strukturální a Investiční fondy 
Operační program Výzkum, vývoj a vzděláváni ; ip-.ál VO á-v-OwS" v'l
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Podpisový list Smlouvy o partnerství s finančním příspěvkem

Základní škola. Hrochův Týnec, okres Chrudim

v................dne......

Mgr. Jiřina Macháčková

Základní škola, Hrochův Týnec, 
okres Chrudim

Nádražní 253,538 62 Hrochův Týnec 
Ič: 71002782 Tel,; 469 319 922

EVROPSKÁ UNIE
Evropské strukturální a Investiční fondy
Operační program Výzkum, vývoj a vzděláváni vnN i tHS-vo s- oi s
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Podpisový list Smlouvy o partnerství s finančním příspěvkem

Základní škola Moravská Třebová, Kostelní náměstí 21, okres Svitavy

Mgr. Jaroslava Skácelíková

EVROPSKÁ UNIE
Evropské strukturální a investiční fondy 
Operační program Výzkum, vývoj a vzděláváni '‘.-lli'iiS s^.OlS .
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Tento dokument, který vznikl převedením vstupu v listinné podobě do podoby elektronické pod 
pořadovým číslem 122630902-8796-190930132300, skládající se z 27 listů, se doslovně shoduje s 
obsahem vstupu.

Zajišťovací prvek: bez zajišťovacího prvku

Jměno a příjmení osoby, která konverzi provedla: VLADIMÍRA KOSTŘICOVÁ

Vystavil: Kostřicová Vladimíra - notářka 
Pracoviště: JUDr. Kostřicová Vladimíra - notářka 
V Brně dne 30.09.2019

Doložka konverze do dokumentu obsaženého v datové zprávě

122630902-8796-190930132300

122630902-8796-190930132300


