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ZPRÁVA 
O ZAHÁJENÍ REALIZACE PROJEKTU 

(dále jako „ZZRP“) 
 

OPERAČNÍHO PROGRAMU 
LIDSKÉ ZDROJE A ZAMĚSTNANOST 

 

 
 
1. ÚDAJE O PROJEKTU  

1.1. Číslo oblasti podpory 4.4a.1 

1.2. Registrační číslo projektu CZ.1.04/4.1.01/89.00116 

1.3. Název projektu 
Zvýšení kvality řízení a poskytovaných služeb MÚ Moravská 
Třebová 

1.4. Celková výše finanční podpory v Kč 5.312.046 Kč  

1.5. 
Skutečné datum zahájení realizace 
projektu 

01.03.2013 

1.6. 
Skutečné datum ukončení realizace 
projektu 

31.05.2015 

1.7. Sledované období Začátek 01.03.2013 Konec 30.04.2013 

1.8. Datum vypracování zprávy 03.07.2013 

 
 
2. ÚDAJE O PŘÍJEMCI A ZHOTOVITELI ZPRÁVY 

2.1. Název příjemce Město Moravská Třebová 

2.2. IČ 00277037 

2.3. 
Statutární zástupce (oprávněná 
osoba): jméno, příjmení, funkce 

JUDr. Miloš Izák, starosta města 

2.4. Jméno a příjmení zhotovitele zprávy Ing. Andrej Kašický 

2.5. Telefonní číslo/Fax +420 733 389 497 

2.6. E-mail akasicky@seznam.cz 
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3. ZAHÁJENÉ KLÍČOVÉ AKTIVITY 

3.1. Číslo klíčové aktivity 01 

3.2. Název klíčové aktivity Zahájení – Systémový audit, organizační podpora projektu 

3.3. Období realizace klíčové aktivity 03/2013 – 04/2013 

3.4. Popište realizaci klíčové aktivity 

 

Počátečním krokem spolupráce s dodavatelem bude zpracování SYSTÉMOVÉHO AUDITU, který bude 
představovat základní vstup do nastavení dalších aktivit. Jde o nezbytný základ pro realizaci všech 
následujících aktivit. V rámci realizace aktivity probíhala specifikace a konkretizace popisu aktivity tak, aby 
na základě této specifikace mohli potenciálních uchazeči předložit nabídky. Proběhlo doladění 
harmonogramu realizace projektu, porada se zúčastněnými zaměstnanci, seznámení s horizontálními 
tématy a pravidly realizace projektu (Desatero OP LZZ). 
 
Za realizaci aktivity je zodpovědný projektový manager za spolupráce s členy realizačního týmu, kteří mají 
jednoznačně stanoveny své odpovědnosti za jednotlivé části projektu. Náklady na tuto aktivitu tvoří mzdy 
realizačního týmu, nákup zařízení (bude využíváno pro práci realizačního týmu, pracovní skupiny s 
dodavatelem a zástupci cílových skupin a při školeních), systémový audit a podíl nepřímých nákladů. 

3.1. Číslo klíčové aktivity 02 

3.2. Název klíčové aktivity Implementace principů projektového řízení do praxe úřadu 

3.3. Období realizace klíčové aktivity 03/2013 – 04/2013 

3.4. Popište realizaci klíčové aktivity 

 
V rámci realizace aktivity probíhala specifikace a konkretizace popisu aktivity tak, aby na základě této 
specifikace mohli potenciálních uchazeči předložit nabídky. V rámci jednání se zúčastněnými členy 
realizačního týmu bylo precizováno vymezení předmětu plánované veřejné zakázky. 

3.1. Číslo klíčové aktivity 06 

3.2. Název klíčové aktivity Vzdělávání zaměstnanců 

3.3. Období realizace klíčové aktivity 03/2013 – 04/2013 

3.4. Popište realizaci klíčové aktivity 

 
V rámci realizace aktivity probíhala specifikace a konkretizace popisu aktivity tak, aby na základě této 
specifikace mohli potenciálních uchazeči předložit nabídky. V rámci jednání se zúčastněnými členy 
realizačního týmu bylo precizováno vymezení předmětu plánované veřejné zakázky. 

 
4. INFORMACE O MÍSTĚ REALIZACE PROJEKTU 

4.1. Uveďte místo, kde je Váš projekt realizován.  

Sídlo příjemce dotace, tj. nám. T. G. Masaryka 29, 571 01 Moravská Třebová. 

 
5. INFORMACE O UZAVŘENÍ SMLUV O PARTNERSTVÍ S PROJEKTOVÝMI PARTNERY 

5.1. Uveďte kdy a s jakými partnery byly uzavřeny smlouvy o partnerství. 

 Nerelevantní 

5.2. 
Pokud jste uzavřeli smlouvu s partnerem/ry, doložte kopie smluv v příloze, pokud již nebylo 
přiloženo dříve.  

 
6. INFORMACE O OBSAZENÍ REALIZAČNÍHO TÝMU PRACOVNÍKY 

6.1. 
Jméno a příjmení 

pracovníka 
Funkce pracovníka 

v projektu 
Druh pracovně 

právního vztahu 
Úvazek 

Datum vzniku 
pracovně právního 

vztahu 

1. Ing. Stanislav Zemánek 
projektový manažer 

metodik projektu 
DPČ 
DPČ 

0,05 
0,07 

01.04.2013 
01.04.2013 

2. Ing. Pavel Šafařík 
projektový manažer 

metodik projektu 
DPČ 
DPČ 

0,10 
0,07 

01.04.2013 
01.04.2013 

3. Ing. Andrej Kašický 
projektový manažer 
finanční manažer 

asistent 
DPČ 

0,20 
0,10 
0,20 

01.04.2013 
01.04.2013 
01.04.2013 

4. Ing. Mgr. Dana Buriánková 
finanční manažer 
metodik projektu 

DPČ 
DPČ 

0,10 
0,07 

01.04.2013 
01.04.2013 

5. Helena Brziaková asistent DPČ 0,10 01.04.2013 

6. JUDr. Jana Blahová metodik DPČ 0,07 01.04.2013 
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7. Ing. Miroslav Netolický metodik DPČ 0,07 01.04.2013 

8. Helena Brziaková 
pracovně právní 

agenda 
DPP 

4 hodiny 
měsíčně 

01.04.2013 

9. Helena Hermanová mzdová účetní DPP 
4 hodiny 
měsíčně 

01.04.2013 

 

Poznámka: Dohody o provedení práce (DPP) uvedené na řádcích 8. a 9. představují činnosti, které bylo nutné v rámci projektu 

zajistit. Předpokládá se, že výdaje plynoucí z těchto DPP budou hrazeny z nepřímých výdajů projektu. 

 
 
7. VÝBĚROVÁ ŘÍZENÍ 

7.1. 
Výběrová řízení vyhlášená 

ve sledovaném období 
Ano  Ne  

7.2. Popište vyhlášená výběrová řízení 

 

Nerelevantní, k 30.4.2013 nebylo v rámci projektu vyhlášeno žádné výběrové řízení. Probíhá příprava 

výběrového řízení 001 na poskytovatele poradenských a vzdělávacích služeb (aktivity č. 1 - 6). Výzva 

k podání nabídek a zadávací dokumentace (dále jen výzva) bude předložena ke schválení Radě města 

Moravská Třebová na plánovaném jednání rady města dne 20.05.2013. Bezprostředně po schválení výzvy 

bude zahájeno zadávací řízení. 

8. NEPODSTATNÉ ZMĚNY PROJEKTU 

8.1. Uveďte, jaké formální změny proběhly ve sledovaném období 

 Nerelevantní 

8.2. Uveďte, jaké věcné změny proběhly ve sledovaném období 

 

 
Aktualizace údajů k VŘ 001: 

 

Pořadové číslo VŘ: 001

Je VŘ evidováno v ISVZ: Ne

Název VŘ:
Zvýšení kvality řízení a poskytovaných 

služeb MÚ Moravská Třebová

Vyplňované údaje k: Výběrové řízení

VŘ dle výše předpokládané hodnoty: Podlimitní

Stav VŘ: Výběrové řízení plánováno

Druh výběrového/zadávacího řízení: Zjednodušené podlimitní řízení

Vybráno: Ne

Specifikace druhu zadavatele: veřejný zadavatel

Druh VŘ podle předmětu: Služby

Předpokládaná hodnota v Kč bez DPH: 1 980 000,00

Nasmlouvaná cena v Kč bez DPH: Nerelevantní

Předpokládané/skutečné datum zahájení VŘ: 31.05.2013

Předpokládané/skutečné datum ukončení VŘ: 31.08.2013

Datum podpisu smlouvy o dílo: 31.08.2013

Výběrové řízení s více dodavateli: Ne  
 
Popis VŘ 001: Na základě konzultace s oddělením kontroly (odbor strukturálních fondů MVČR) byla 

připravena zadávací dokumentace k výběrovému řízení č. 001. Jde o zadávací řízení, které bude 

realizováno formou zjednodušeného podlimitního řízení. 

 

Předmět veřejné zakázky je složen z následujících šesti aktivit: 

1) systémový audit, 

2) implementace principů projektového řízení do praxe úřadu (dále jen „projektové řízení“), 

3) implementace procesního řízení do praxe úřadu (dále jen „procesní řízení“), 

4) tvorba a realizace systémových opatření vedoucích k zefektivnění řízení lidských zdrojů (dále jen 

„ŘLZ“), 

5) implementace metod, postupů a dobré praxe v oblasti finančního řízení (dále jen „finanční řízení“), 

6) vzdělávání zaměstnanců (dále jen „vzdělávání“). 
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Veřejná zakázka je podle předmětu rozdělena na 2 části: 

 

 část 1. - Systémový audit (tj. aktivita č. 1), 

 část 2. - Projektové řízení, procesní řízení, ŘLZ, finanční řízení (tj. aktivity č. 2 – 6). 

 
Doplnění VŘ 002 

 
V návaznosti na uvedené skutečnosti provedeme doplnění nového VŘ 002 v rámci následující monitorovací 

zprávy. Předmětem VŘ 002 bude realizace aktivity č. 7, tj. Tvorba a zavedení systémových změn vedoucích 

k vyšší transparentnosti a otevřenosti úřadu samosprávy (good governance). Výběrové řízení bude 

realizováno formou zjednodušeného podlimitního řízení (stejně jako VŘ 001). 

8.3. Uveďte, jaké změny rozpočtu proběhly ve sledovaném období 

 

V příloze této zprávy dokládáme aktualizovaný rozpočet projektu. V rámci sledovaného období byla 
realizovaná nepodstatná změna v projektu spočívající v přesunu rozpočtovaných finančních prostředků 
z kapitoly 01.01 Pracovní smlouvy do kapitoly 01.02 Dohody o pracovní činnosti. Důvodem je skutečnost, že 
s jednotlivými členy realizačního týmu nebyly uzavřeny pracovní smlouvy, ale dohody o pracovní činnosti. 

 

9. 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 

9.1. 
Uveďte, zda byla ve sledovaném období podána žádost o změnu projektu podle bodu 15 Rozhodnutí 
o poskytnutí dotace 

 Nerelevantní 

9.2. 
Uveďte, zda byla ve sledovaném období nějaká změna podle bodu 15 části II Rozhodnutí o 
poskytnutí dotace odsouhlasena 

 Nerelevantní 

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

 Nerelevantní 

10. 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. 

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

 ANO 

10.2. Uveďte, zda byla podstatná změna ve sledovaném období odsouhlasena 

 
Jelikož jde o podstatnou změnu v projektu danou obecně závaznými právními předpisy, nevydává ŘO 
k takové změně stanovisko, resp. souhlas. 

10.3. Uveďte, čeho se podstatné změny týkaly  

 

Změna týkající se monitorovacích indikátorů:  

Změna data dosažení plánované hodnoty indikátorů z data 30. 3. 2015 na nové datum 31. 5. 2015 tak, aby 

datum dosažení plánované hodnoty indikátorů byly totožné s datem ukončení realizace projektu. 

 

Změna bankovního účtu:  

Registrace nového čísla účtu zřízeného u ČNB (nové číslo účtu 94-4214591/0100). 
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11. DALŠÍ INFORMACE O REALIZACI PROJEKTU 
Realizace projektu byla zahájena dle harmonogramu od 01.03.2013. V průběhu měsíce března probíhaly zejména 

aktivity související s přípravou zadávacího řízení č. 001. Šlo zejména o následující aktivity: 

 

1. výběr administrátora zadávacího řízení, objednávka služeb souvisejících s přípravou a organizací 

zadávacího řízení 001, 

 

2. rozpracování předmětu zadávacího řízení pro potřeby zadávací dokumentace, 

 

3. analýza rozdělení předmětu zadávacího řízení na části a volba vhodného způsobu realizace zadávacího 

řízení. 

 

Dohody o pracovní činnosti byly s členy realizačního týmu uzavřeny s platností a účinností od 01.04.2013. Důvodem 

jednoměsíčního zpoždění byla nevyjasněná situace ohledně zaměstnávání jmenovaných osob (tj. v rámci tohoto 

projektu jde o vedoucí odborů MěÚ) v rámci realizačního týmu. V průběhu měsíce dubna 2013 jsme zrealizovali na 

toto téma několik telefonických konzultací s finanční manažerkou Ing. Petrou Vorlíkovou. K dnešnímu dni jsou 

pracovněprávní vztahy v rámci projektu nastaveny v souladu s informací řídícího orgánu k uvedené problematice. 

 

V souladu s údaji uvedenými v kapitole č. 6. ZZRP doplňujeme informaci týkající se obsazení pracovních pozic 

v projektu. O následující pracovní pozice se dělí více lidí: 

 

pracovní pozice Jméno a příjmení pracovníka úvazek

Ing. Stanislav Zemánek 0,05

Ing. Pavel Šafařík 0,10

Ing. Andrej Kašický 0,20

0,35

Ing. Andrej Kašický 0,10

Ing. Mgr. Dana Buriánková 0,10

0,20

Ing. Stanislav Zemánek 0,07

Ing. Pavel Šafařík 0,07

Ing. Mgr. Dana Buriánková 0,07

JUDr. Jana Blahová 0,07

Ing. Miroslav Netolický 0,07

0,35

Ing. Andrej Kašický 0,20

Helena Brziaková 0,10

0,30Asistent projektu CELKEM

Asistent

Metodik projektu CELKEM

Projektový

manažer

Projektový manažer CELKEM

Finanční

manažer

Finanční manažer CELKEM

Metodik

projektu

 
 

Každá z uvedených osob na stejné pozici má rozdílnou náplň práce.  

 

V případě, že je jedna pracovní pozice vykonávaná více osobami, bude každá osoba vyplňovat pracovní výkaz za 

každou pozici zvlášť. 

 

Dále doplňujeme informaci o tom, že každý z pracovníků zapojených do realizace projektu má u příjemce dotace 

(resp. zaměstnavatele) úvazek v maximální výši 1,00 v souladu s Metodickým výkladem způsobilých výdajů v 

kapitolách Osobní náklady a Zařízení a vybavení s ohledem na změny OM pro OP LZZ k 1. 11. 2012, který byl 

publikován na webu http://www.osf-mvcr.cz/aktuality dne 14.06.2013. 

 

 

 

 

12. Čestné prohlášení  
f 

12.1.  

http://www.osf-mvcr.cz/aktuality
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Jako příjemce finanční podpory z OP LZZ prohlašuji, že: 

 

1. všechny informace uvedené v předložené ve Zprávě o zahájení realizace projektu (ZZRP) 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. 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.) 

4. 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: ….1; 

5. nebyl jsem pravomocně odsouzen za trestný čin podvodu, podplácení, účasti na zločinném spolčení, legalizace 

výnosů z trestné činnosti nebo za jinou nezákonnou činnost poškozující finanční zájmy Společenství dle nařízení 

Komise (ES, Euratom) č. 1302/2008 v návaznosti na nařízení Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002; v případě, že 

příjemce je právnickou osobou, prohlašuji, že tuto podmínku splňují všichni členové statutárního orgánu 

příjemce; 

6. 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. 

Jméno a příjmení statutárního 
zástupce/oprávněné osoby příjemce 

JUDr. Miloš Izák 

Funkce v organizaci starosta města 

Místo a datum V Moravské Třebové dne 03.07.2013 

Podpis a razítko 
 

 
 
 
 
 

………………………………. 
 

Doplňující informace 

 
 

 

                                                 
1 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.  


