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VZOR FORMULÁŘE DRUHÉ ČÁSTI MONITOROVACÍ ZPRÁVY 
(PRŮBĚŽNÉ I ZÁVĚREČNÉ) 

 

 

 

Druhou část monitorovací zprávy o realizaci projektu je třeba vyplnit ve formátu .doc 
(MS Word), vytisknout a odeslat společně s první částí MZ (formát .pdf) a přílohami 
poskytovateli podpory a odeslat rovněž elektronicky, prostřednictvím aplikace 
Benefit7, kontaktní osobě poskytovatele podpory.  

 
1. ÚDAJE O PROJEKTU A MONITOROVACÍ ZPRÁVĚ 

Registrační číslo projektu CZ.1.04/4.1.01/89.00116 

Název projektu Zvýšení kvality řízení a poskytovaných služeb MÚ Moravská Třebová 

Číslo monitorovací zprávy 4/2014 

Datum vypracování zprávy 25. 11. 2014 

HASH kód MZ v Benefit7 2BnmCPMØØ4Ø2 

 
2. ÚDAJE O PŘÍJEMCI A ZHOTOVITELI ZPRÁVY 

Název příjemce Město Moravská Třebová 

IČ 00277037 

Statutární zástupce (oprávněná 
osoba): jméno, příjmení, funkce 

JUDr. Miloš Izák, starosta města 
Ing. Andrej Kašický, oprávněná osoba 

Jméno a příjmení zhotovitele zprávy Ing. Andrej Kašický, oprávněná osoba 

E-mail akasicky@mtrebova.cz, akasicky@seznam.cz 
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B1. VĚCNÁ ČÁST MONITOROVACÍ ZPRÁVY 
 
3. REALIZOVANÉ KLÍČOVÉ AKTIVITY 

Číslo klíčové aktivity 01 

Název klíčové aktivity Zahájení – Systémový audit, organizační podpora  

Období realizace klíčové aktivity 03/2014 – 08/2014 (celé sledované období) 

Podrobně popište realizaci klíčové aktivity 

Ve sledovaném období probíhala klíčová aktivita č. 01, která zahrnovala následující dílčí aktivity: 

 

Organizační podpora projektu – schůzky celého projektového týmu, dílčí schůzky členů projektového 

týmu – viz zápisy z jednání. 

 

Realizace a ukončení zadávacího řízení č. 002 – Výběrové řízení na dodavatele odborných služeb - 

good governance: Zadávací řízení bylo realizováno formou zjednodušeného podlimitního řízení dle § 

38 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách. Zadávací řízení bylo zahájeno dne 12. 3. 2014 

odeslání výzvy k podání nabídek a zadávací dokumentaci 5 vybraným uchazečům. Rada města 

Moravská Třebová na svém zasedání dne 28. 4. 2014 rozhodla o výběru nejvhodnější nabídky pro 

obě části zadávacího řízení. Dne 5. 5. 2014 byli všichni uchazeči informováni o výběru nejvhodnější 

nabídky. Dne 6. 6. 2014 byla podepsána smlouva s vítězem zadávacího řízení, firmou M.C.TRITON, 

spol. s.r.o., IČ 49622005. 

 

Za realizaci uvedených aktivit je zodpovědný tým projektových manažerů ve spolupráci s členy 

projektového týmu. 

 

Náklady na výše uvedené aktivity projektu byly financovány z rozpočtové kapitoly 01.02, Dohody o 

pracovní činnosti. 

Číslo klíčové aktivity 02 

Název klíčové aktivity Implementace principů projektového řízení do praxe úřadu 

Období realizace klíčové aktivity 03/2014 – 08/2014 (celé sledované období) 

Podrobně popište realizaci klíčové aktivity 

V uvedeném období probíhaly práce na definování procesních map projektového řízení. Byly 

zpracovány návrhy definování rolí v procesech řízení projektu, seznam projektových dokumentů, 

komunikace, pravidla eskalace, které byly připomínkovány. Obdobně byla zpracována do podoby 

procesní mapy každá fáze procesu projektového řízení, tzn. příprava projektu, nastavení projektu, 

řízení projektu, změnové řízení a uzavření projektu. Současně byl také zpracován návrh procesu 

projektového řízení jednoduchého interního projektu. Uvedené aktivity byly souhrnně včleněny do 

návrhu nové směrnice projektového řízení a manuálu projektového manažera. 

Číslo klíčové aktivity 03 

Název klíčové aktivity Implementace procesního řízení do praxe úřadu 

Období realizace klíčové aktivity 03/2014 – 08/2014 (celé sledované období) 

Podrobně popište realizaci klíčové aktivity 

Byly provedeny tyto činnosti: 

 Analýza systému procesního řízení vybraných agend a činností MÚ (dle výstupů 

systémového auditu): 

- Studium a analýza interní řídicí dokumentace. 

- Identifikování procesní mapy MÚ (hlavní, řídicí a podpůrné procesy). 

- Zmapování procesů spadajících zejména do oblasti samosprávy, procesů, které 

probíhají napříč vícero odbory úřadu, včetně podpůrných procesů. 

- Přenesení popisů procesů do elektronické podoby SW ATTIS (software, který zaručí 

snadnou aktualizaci procesů a zejména aktivní práci s popisy procesů). 

 Návrh optimalizace stavu procesů za účelem zefektivnění jejich výkonu: 

- Návrhy optimalizace a identifikace jejich přínosů. 

- Ověření využití stávající IT infrastruktury. 
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 Nastavení systému monitoringu vybraných procesů 

- Nastavení KPI ukazatelů (měřitelné cíle) u definovaných procesů. 

Číslo klíčové aktivity 04 

Název klíčové aktivity Tvorba a realizace systémových opatření vedoucích k 
zefektivnění řízení lidských zdrojů 

Období realizace klíčové aktivity 05/2014 – 08/2014 

Podrobně popište realizaci klíčové aktivity 

V měsíci březnu se členové realizačního týmu seznamovali s programem ATTIS – modelem řízení 

lidských zdrojů. Probíhalo porovnávání stávajícího systému hodnocení se zásadami hodnocení v 

ATTIS. V dubnu probíhaly konzultace metodika projektu s vedoucími odborů ve věci přípravy 

realizace aktivity ŘLZ. Následně byly posuzovány výstupy z mapování procesů na odborech ve 

vztahu k řízení lidských zdrojů. V květnu probíhaly práce na vyplňování matic odpovědností u 

procesů v ATTIS. Dne 13. 5. 2014 proběhlo jednání realizačního týmu s následujícím programem: 

1. Zásady realizace aktivity 04  

2. Workshop s vedoucími zaměstnanci k problematice kompetencí, kompetenčního modelu 

3. Různé 

V souladu se závěry jednání probíhala v druhé polovině května 2014 příprava programu workshopu 

na téma „Kompetenční model“, který byl realizován 5. 6. 2014 za účasti vedoucích pracovníků úřadu 

a členů realizačního týmu aktivity, v rámci kterého byly stanoveny základní směry kompetencí. Na 

základě výsledku workshopu zpracoval dodavatel návrh kompetencí pro pracovníky městského 

úřadu. Následně probíhalo v prvním týdnu července připomínkování návrhu členy realizačního týmu 

formou osobního projednání s autorem návrhu. Na základě těchto jednání byl zpracován návrh 

dokumentu Kompetenční model, který prošel připomínkováním vedoucími pracovníky a členy 

realizačního týmu s tím, že v závěru byl předán a odsouhlasen dokument ve finální podobě. V 

průběhu měsíců července a srpna pracoval dodavatel na hodnocení stavu a analýze ŘLZ v rámci 

městského úřadu. V závěru měsíce srpna proběhly schůzky dodavatele s tajemníkem, 

personalistkou a 4 vedoucími odborů úřadu. 20. 8. 2014 proběhlo jednání řídícího výboru projektu, 

na kterém byla mj. podána informace a zhodnocen stav postupu prací v rámci aktivity 04. 

Číslo klíčové aktivity 05 

Název klíčové aktivity Implementace metod, postupů a dobré praxe v oblasti 
finančního řízením řízení ekonomiky v období finanční krize, 
předcházení či eliminace dopadů finanční krize 

Období realizace klíčové aktivity 06/2014 – 08/2014 

Podrobně popište realizaci klíčové aktivity 

Již v závěru května proběhla přípravná jednání k výstupům aktivity 05 Finanční řízení jednak ve 

vazbě na rozsah a obsah výstupů a také na harmonogram prací s garantem aktivity Ing. Luďkem 

Tesařem. V červnu byl zpracováván dokument „Analýza financí obce“ se zaměřením zejména na 

vývoj jednotlivých skupin příjmů a výdajů města v předchozích zhruba 10 letech, který tvoří základ 

pro navazující materiály. Na analytickou část navázaly práce na dokumentu „Rozpočtový výhled 

obce“, který zahrnuje období let 2015-2018 včetně SWOT analýzy financí. Materiál odhaduje vývoj 

kumulovaných kategorií příjmů a výdajů města v budoucím 3letém horizontu. Posledním výstupem 

aktivity 05, zpracovávaným v červenci, je dokument „Nastavení ukazatelů rozpočtů a pravidel řízení 

finančního zdraví města včetně definovaných KPI“, který vychází ze zpracované analýzy a 

rozpočtového výhledu. Doporučuje pravidla pro sestavování rozpočtů, která povedou k plnění 

ukazatelů finančního zdraví, kterými jsou  - nezadluženost, schopnost financovat z vlastních příjmů 

provozní výdaje, schopnost obnovovat svůj dosavadní majetek a schopnost zajistit stabilitu a dobrý 

trend financí. Následně v srpnu proběhla kompletace a připomínkování všech výstupů aktivity, 

zároveň byl odsouhlasen program a termín školení k problematice finančního řízení pro vedoucí 

pracovníky městského úřadu. 

Číslo klíčové aktivity 06 

Název klíčové aktivity Vzdělávání zaměstnanců 

Období realizace klíčové aktivity 05 - 06/2014 

Podrobně popište realizaci klíčové aktivity 
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Dne 12. 5. 2014 se konalo školení „Měření výstupů procesů – nastavování ukazatelů KPI“ jehož 

obsahem bylo: zdůvodnění měření výstupů procesů, tvorba ukazatelů a metrik v SW ATTIS, 

nastavování mezí pro obarvování metrik, definice časových plánů, reportování hodnot v SW ATTIS. 

Dne 5. 6. 2014 se konalo školení „Kompetenční model“ jehož obsahem bylo: vysvětlení co je 

kompetenční model, využití kompetenčního modelu v praxi, vazba kompetenčního modelu na 

hodnocení zaměstnanců, základy typologie lidí, tvorba kompetenčního modelu pro MÚ Moravská 

Třebová. 

Číslo klíčové aktivity 07 

Název klíčové aktivity Tvorba a zavedení systémových změn vedoucích k vyšší 
transparentnosti a otevřenosti úřadu samosprávy (good 
governance) 

Období realizace klíčové aktivity 03/2014 – 08/2014 (celé sledované období) 

Podrobně popište realizaci klíčové aktivity 

V březnu probíhala příprava zadávací dokumentace veřejné zakázky, jejímž předmětem jsou 

projektové aktivity 07. V dubnu probíhala administrace zadávacího řízení (otevírání obálek, 2 x 

jednání hodnotící komise). V květnu proběhla aktualizace harmonogramu realizace aktivity č. 07. 

V červnu byla podepsána smlouva s vítězným uchazečem, posouzení a připomínkování expertního 

vyjádření a byl zpracován první návrh dotazníku. V červenci proběhla příprava a kompletace 

podkladů pro vstupní analýzu, jednání týmu a finalizace podoby dotazníku. V srpnu proběhlo 

zpracování dotazníku do elektronické podoby, konzultace s IT oddělením a v neposlední řadě 

jednání týmu aktivity. Současně probíhala příprava sběru dotazníků. 

 
4. PROBLÉMY PŘI REALIZACI PROJEKTU 

Popište problémy, které jste měli při realizaci projektu, a které mají vliv na plnění jeho cílů 

 
Příjemce dotace doposud neidentifikoval problémy, které by měly vliv na plnění cílů projektu.  
 
Příjemce dotace identifikoval několik faktorů, které ovlivnily harmonogram realizace projektu: 

 

Popište, jak jste tyto problémy odstranili/odstraníte  

Nerelevantní 
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5. NEPODSTATNÉ ZMĚNY PROJEKTU 

Uveďte, jaké formální změny proběhly ve sledovaném období 

Nerelevantní 

Uveďte, jaké věcné změny proběhly ve sledovaném období 

 
Aktualizace údajů k VŘ 002 (červeně jsou zvýrazněny aktualizované údaje): 

 

Pořadové číslo VŘ: 002 

Je VŘ evidováno v ISVZ: Ne 

Název VŘ: Výběrové řízení na dodavatele odborných služeb - good governance 

Vyplňované údaje k: Výběrové řízení 

VŘ dle výše předpokládané hodnoty: Podlimitní 

Stav VŘ: Výběrové řízení ukončeno 

Druh výběrového/zadávacího řízení: Zjednodušené podlimitní řízení (§38) 

Vybráno: ANO 

Specifikace druhu zadavatele: veřejný zadavatel 

Druh VŘ podle předmětu: Služby 

Předpokládaná hodnota v Kč bez DPH: 300.000,00 Kč 

Nasmlouvaná cena v Kč bez DPH: 175.000,00 Kč 

Předpokládané/skutečné datum zahájení VŘ: 12. 3. 2014 

Předpokládané/skutečné datum ukončení VŘ: 6. 6. 2014 

 
Finanční plán projektu: V rámci monitorovací zprávy jsme provedli aktualizaci finančního plánu projektu. Ve vazbě 

na výdaje realizované ve sledovaném období (1. 3. 2014 – 31. 8. 2014), tj. výdaje uplatňované v rámci  

IV. žádosti o platbu byla provedena úprava zbývajících položek finančního plánu. 

 

Aktualizace, resp. změna harmonogramu projektu:  

 

Změna č. 1: Navrhujeme prodloužit termín realizace projektové aktivity č. 2 Implementace principů projektového 

řízení do praxe úřadu do 31. 1. 2015. 

 

Změna č. 2: Navrhujeme prodloužit termín realizace projektové aktivity č. 3 Implementace procesního řízení do 

praxe úřadu do 31. 1. 2015. 

 

Zdůvodnění navrhovaných změn harmonogramu: Vzhledem k tomu, že projektové aktivity 2 a 3 směřovaly do 

období dovolených a současně do období registrace kandidátních listin pro volby do zastupitelstev obcí, došlo ke 

zpoždění některých dílčích cílů. Posun termínu ukončení aktivit č. 2 a 3 nebude mít vliv na termín ukončení 

realizace projektu (tento termín se nemění). 

 

Změna v rozpočtu projektu - přesun rozpočtových prostředků: 

 

Nepodstatná změna v rozpočtu projektu spočívá v tom, že jsme přesunuli část rozpočtových prostředků 
ve výši 51.300,00 Kč z řádku rozpočtu 01.02.04 Odborný asistent  (oddíl 01.02 Dohody o pracovní 
činnosti) na řádek 01.03.01 Odborný asistent (DPP Ing. Andrej Kašický). 
 

Uveďte, jaké změny rozpočtu proběhly ve sledovaném období 

Nerelevantní. 
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6. ZMĚNY PROJEKTU PODLE BODU 15 ČÁSTI II ROZHODNUTÍ O POSKYTNUTÍ 
DOTACE 

V případě změn projektu se podle bodu 15 Rozhodnutí o poskytnutí dotace se postupuje podle 
textu v dané části právního aktu 

6.1. 
Uveďte, zda byla ve sledovaném období podána žádost o změnu projektu podle bodu 15 
Rozhodnutí o poskytnutí dotace 

 Nerelevantní 

6.2 
Uveďte, zda byla ve sledovaném období nějaká změna podle bodu 15 části II Rozhodnutí o 
poskytnutí dotace odsouhlasena 

 Nerelevantní 

6.3. Uveďte, čeho se změna/y týkala/y  

 Nerelevantní 

 
 
7. PODSTATNÉ ZMĚNY PROJEKTU 

V případě podstatných změn projektu se postupuje podle platné verze Příručky pro příjemce, 
pokud není v Právním aktu o poskytnutí podpory stanoveno jinak. 

7.1. Uveďte, zda byla ve sledovaném období podána žádost o podstatnou změnu projektu 

 Nerelevantní 

7.2 Uveďte, zda byla podstatná změna ve sledovaném období odsouhlasena 

 Nerelevantní 

7.3. Uveďte, čeho se podstatné změny týkaly  

 Nerelevantní 

 
8. DALŠÍ INFORMACE O REALIZACI PROJEKTU 

Nerelevantní 

 
9. Kontroly na místě 

Zde popište kontrolu projektu, která byla provedena na Vašem projektu jiným subjektem, než 
poskytovatelem podpory (např. NKÚ, EK, FÚ, atd.). V případě, že taková kontrola na Vašem 
projektu neproběhla, dále nic nevyplňujte. 

9.1. Název subjektu, který provedl/provádí kontrolu 

 Nerelevantní 

9.2 Název kontroly 

 Nerelevantní 

9.3. Číslo kontroly 

 Nerelevantní 

9.4. Zaměření kontroly a závěry 

 Nerelevantní 

9.5. Nápravná opatření splněna1 

 ANO:                NE:               NEBYLA ULOŽENA 

9.6. Vyjádření příjemce 

 Nerelevantní 

 
 
 
 

                                                 
1 Označte příslušnou odpověď křížkem (písmenem x). 
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B2. ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ PŘÍJEMCE 
 
Jako příjemce finanční podpory z OP LZZ prohlašuji, že: 
 
1. všechny informace uvedené v předložené Monitorovací zprávě a jejích přílohách jsou 

pravdivé a úplné, jsem si vědom/a možných následků a sankcí, které vyplývají z uvedení 
nepravdivých nebo neúplných údajů; 

2. projekt je realizován v souladu s Právním aktem o poskytnutí podpory z OP LZZ; 

3. při realizaci projektu byla dodržena pravidla veřejné podpory a pravidla pro zadávání 
všech výběrových řízení, včetně zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách ve 
znění pozdějších předpisů; 

4. projekt je realizován v souladu s politikami EU v oblasti udržitelného rozvoje, a rovných 
příležitostí; 

5. na aktivity tohoto projektu nečerpám a nenárokuji prostředky z jiného finančního nástroje 
EU ani z jiných národních veřejných zdrojů než je uvedeno v Právním aktu o poskytnutí 
podpory; 

6. při vytváření projektových produktů (např. brožura vytvořená v rámci projektu apod.) 
dodržuji práva duševního vlastnictví; 

7. k dnešnímu dni nemám žádné závazky vůči orgánům státní správy, samosprávy a 
zdravotním pojišťovnám po lhůtě splatnosti (zejména daňové nedoplatky a penále, 
nedoplatky na pojistném a na penále na veřejné zdravotní pojištění, na pojistném a na 
penále na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, odvody za 
porušení rozpočtové kázně, atd.), či další nevypořádané finanční závazky z jiných 
projektů financovaných ze strukturálních fondů nebo Fondu soudržnosti vůči orgánům, 
které prostředky z těchto fondů poskytují; 

(Za splněné podmínky bezdlužnosti se považuje, pokud bylo poplatníkovi (plátci) daně 
povoleno posečkání daně nebo placení daně ve splátkách dle § 60 zákona č. 337/1992 
Sb., o správě daní a poplatků, nebo placení pojistného a penále ve splátkách dle § 20a 
zákona č. 589/1992 Sb., o pojistném na sociálním zabezpečení a příspěvku na státní 
politiku zaměstnanosti). 

8. nejsem v likvidaci ve smyslu zákona č. 513/1991, obchodního zákoníku;  nejsem v 
úpadku, v hrozícím úpadku, ani proti mně není vedeno insolvenční řízení ve smyslu 
zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon); nebyl na 
můj majetek prohlášen konkurz, nebylo potvrzeno nucené vyrovnání, nebyl zamítnut 
návrh na prohlášení konkurzu pro nedostatek majetku, dle zákona č. 328/1991 Sb., o 
konkursu a vyrovnání; není proti mně veden výkon rozhodnutí dle zákona č. 99/1963 Sb., 
občanského soudního řádu, ani proti mně není vedeno exekuční řízení dle zákona č. 
120/2001 Sb., exekučního řádu; nebyl na mě vydán inkasní příkaz po předcházejícím 
rozhodnutí Komise (ES) prohlašujícím, že poskytnutá podpora je protiprávní a 
neslučitelná se společným trhem; toto platí také pro partnera/partnery s finančním 
příspěvkem. 

V případě, že bylo zahájeno insolvenční řízení, se použije následující:  

Je proti mně vedeno insolvenční řízení ve smyslu zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a 
způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), které je nyní ve fázi: ….2 

9. mi nebyla v posledních 3 letech pravomocně uložena pokuta za umožnění výkonu 
nelegální práce podle § 5 písm. e) bod 3 zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve 
znění pozdějších předpisů; 

                                                 
2 Popište v jaké fázi insolvenčního řízení se nacházíte – tedy zda bylo zahájeno insolvenční řízení (§ 

97) nebo bylo rozhodnuto o úpadku (§ 136). Dále můžete uvést bližší informace.  
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10. cílová skupina podpořená v rámci projektu splňuje podmínky územní uznatelnosti pro 
danou prioritní osu programu OP LZZ; 

11. požadavky na publicitu projektu byly dodrženy v souladu s ustanoveními Právního aktu o 
poskytnutí podpory z OP LZZ; 

12. žádost o platbu na způsobilé výdaje je založena na výdajích skutečně provedených a 
průkazně doložených a tyto výdaje byly uskutečněny v souladu s ustanoveními Právního 
aktu o poskytnutí podpory z OP LZZ; 

13. všechny transakce jsou věrně zobrazeny v účetnictví, doložené doklady jsou 
transparentní a výdaje na nich jsou rozepsány na jednotlivé položky; 

14. kopie účetních dokladů, které jsou uvedeny na soupisce a přiložené k soupisce 
odpovídají originálům účetních dokladů, které jsou k dispozici a přístupné pro účely 
kontroly u příjemce; 

15. jsem si vědom/a skutečnosti, že v případě nesplnění podmínek Právního aktu o 
poskytnutí podpory z OP LZZ nebo v případě nesprávně nárokovaných finančních 
prostředků v žádosti o platbu je možné, že mi finanční podpora nebude vyplacena nebo 
bude upravena nebo budu požádán/a o navrácení neoprávněně vynaložených 
prostředků; 

16.  (Příjemce dotace, který k dnešnímu dni není plátcem DPH) prohlašuji, že v případě, 
že se v budoucnu stanu plátcem DPH a uplatním nárok na odpočet DPH na vstupu, která 
byla v přiložené žádosti o platbu zahrnuta do způsobilých výdajů, vrátím dobrovolně 
částku dotace připadající na výši způsobilých výdajů ve výši vrácené DPH na účet, z 
něhož byla tato dotace poskytnuta, a to do 30 dnů ode dne, kdy byl tento odpočet u 
finančního úřadu uplatněn (tj. ke dni podání prvního přiznání k dani z přidané hodnoty); 

17.  (Příjemce dotace, který k dnešnímu dni je plátcem DPH) prohlašuji, že do způsobilých 
výdajů byla zahrnuta pouze ta část DPH, u níž nelze uplatnit nárok na odpočet. Dále 
prohlašuji, že v případě, že v budoucnu u této části DPH získám nárok na odpočet, 
vrátím dobrovolně částku dotace připadající na výši způsobilých výdajů ve výši DPH, u 
níž byl nárok na odpočet dodatečně zjištěn, na účet, z něhož byla tato dotace poskytnuta, 
a to do 30 dnů ode dne, kdy byl tento odpočet u finančního úřadu uplatněn (tj. ke dni 
podání přiznání k dani z přidané hodnoty). 

 

Jméno a příjmení statutárního 
zástupce/oprávněné osoby příjemce 

Ing. Andrej Kašický, oprávněná osoba 

Funkce v organizaci Projektový manažer 

Místo a datum V Moravské Třebové dne 25. 11. 2014 

Podpis a razítko 
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Doplňující informace 

Nerelevantní 
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