
 
 

 

FORMULÁŘ 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.1.04/3.1.03/78.00036 

Název projektu Komunitní plánování sociálních služeb města Blansko 

Číslo monitorovací zprávy 2/2012 - 1. Monitorovací zpráva – oprava č. 3 

Datum vypracování zprávy 04/02/2013 

HASH kód MZ v Benefit7 1WcUrPM00203 

 
2. ÚDAJE O PŘÍJEMCI A ZHOTOVITELI ZPRÁVY 

Název příjemce Město Blansko 

IČ 00279943 

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

Ing. Lubomír Toufar – starosta Města Blansko 

Jméno a příjmení zhotovitele 
zprávy 

Bc. Iveta Čípková 

E-mail cipkova@blansko.cz 

 
 
B1. VĚCNÁ ČÁST MONITOROVACÍ ZPRÁVY 
 
3. REALIZOVANÉ KLÍČOVÉ AKTIVITY 

Číslo klíčové aktivity 01 

Název klíčové aktivity Řízení a organizace aktivit projektu 

Období realizace klíčové aktivity  
Duben 2012 – září 2012 

Podrobně popište realizaci klíčové aktivity 

 Byla zahájena činnost koordinátora KPSS, odborného asistenta KPSS, projektového 
manažera KPSS 

 Bylo vytvořeno a funguje Centrum pro podporu komunitního plánování Blansko 
 Byla nastavena a funguje spolupráce s partnerem a metodikem procesu KPSS 
 Partner projektu se pravidelně zúčastňuje setkání řídících a pracovních skupin, metodicky vedl přípravu  

je vede, připomínkuje dotazníková šetření, jeho zpracování a výstupy 
 Centrum pro podporu komunitního plánování Blansko, zastoupené koordinátorem  

spolupracuje s krajským koordinátorem na tvorbě akčního plánu 2013 
 V souvislosti s přípravou a zpracováním akčního plánu na rok 2013 byl spuštěn monitoring a aktualizace údajů,  

a aktivní komunikace s poskytovateli sociálních služeb na ORP Blansko 
 Podpora práce čtyř pracovních skupin KPSS 
 Pravidelná setkání řídící skupiny – 18. 4. 2012  (zahájení realizace projektu), 13. 6. 2012 
 (v rámci setkání všech členů pracovních skupin),, 11. 9. 2012 
 Informování starostů obcí v rámci ORP o realizaci projektu – setkání 

se starosty – 17. 7. 2012 

Zhodnoťte realizaci klíčové aktivity 

mailto:cipkova@blansko.cz


 
 

 Spolupráce s partnerem při přípravě výzkumu CATI  
(přínos: odborné vedení asistentů výzkumu v oblasti monitoringu  
nových sociálních rizik prováděného metodou  CATI) a metodické vedení při statistickém 
zpracování dat (přínos: odborné vedení pracovníků Centra při zpracování výstupu z  
dotazníkového šetření) 

 Proběhlo setkání řídící skupiny a pracovních skupin KPSS - viz zápisy z jednání,  
(přínos: zahájení činnosti, představení jednotlivých účastníků procesu, dohodnutí termínů  
dalších setkání, projednání dotazníků pro veřejnost) 

 Byla zahájena spolupráce s metodiky procesu Ing. Luborem Hruškou, Ph. D. a  
Andreou Hruškovou. V rámci projektu jsou aktivní 2 metodici z důvodu  
zastupitelnosti v rámci odborného vedení, které zohledňuje komplexnost 
problematiky.  
(přínos: metodická podpora řídící skupině zaměřená v 1. fázi především na rozbor sou- 

      časné situace v regionu, nastavení výzkumných otázek v oblasti poskytování soc. služeb 
       a nových soc. rizik aj. (viz zápis z jednání) 
 Vznikly 3 pracovní pozice – koordinátor KPSS, odborný asistent a projektový manažer.  
 Tito díky svému vzdělání a metodické podpoře pracují v Centru pro podporu komunitního 
       plánování a zodpovídají za aktivity, které souvisí se všemi činnostmi KPSS 
 Centrem pro podporu komunitního plánování Blansko byly položeny základy efektivního, 
      dostupného a přehledného plánování sociálních služeb 
 Zahájení spolupráce a metodické podpory na úrovni obcí v rámci ORP (jednání s  

městysem Jedovnice) 

 Výstupy: zápisy z jednání, prezenční listiny 

 

Číslo klíčové aktivity 02 

Název klíčové aktivity Podpora práce řídící skupiny a pracovních skupin 

Období realizace klíčové aktivity červen 2012, srpen 2012, září 2012 

Podrobně popište realizaci klíčové aktivity 

 Pravidelné setkávání členů řídící skupiny, viz pozvánky, zápisy z jednání a prezenční 
listiny, fotodokumentace 

 Pravidelné setkávání členů pracovních skupin, viz pozvánky, zápisy z jednání a 
prezenční listiny, fotodokumentace 

 Schválení jednacích řádů pracovní a řídící skupiny KPSS, viz zápisy z jednání a 
prezenční listina 
 Ve spolupráci s partnerem projektu a všemi zainteresovanými stranami procesu KP 

byly formulovány priority a opatření jednotlivých pracovních skupin pro plánovací 
období 2013 – 2016 

 

Zhodnoťte realizaci klíčové aktivity 



 
 

 Proběhlo setkání řídící skupiny a pracovních skupin KPSS - viz zápisy z jednání,  
(přínos: zahájení činnosti, představení jednotlivých účastníků procesu, dohodnutí termínů  
dalších setkání, schválení jednacího řádu pracovní skupiny a řídící skupiny, 
projednání dotazníků pro veřejnost, spolupráce při dotazování uživatelů služeb,  
formulace priorit a opatření pro další plánovací období) 

 Termíny setkání řídící skupiny (řídí se harmonogramem projektu): 18.4.2012  (zahájení realizace projektu), 13. 6. 2012 
(v rámci setkání všech členů pracovních skupin), 11.9.2012 
Termíny setkání pracovních skupin:  
13.6.2012 – setkání všech pracovních skupin; 
7.8.2012 – setkání členů pracovních skupin Senioři a Osoby se zdravotním postižením; 
8.8.2012 – setkání pracovních skupin Mládež a rodina v krizi a Osoby ohrožené  
sociálním vyloučením 
22.8.2012 – setkání členů všech pracovních skupin 
19.9.2012 – setkání členů všech pracovních skupin 

 

 
 

Číslo klíčové aktivity 03 

Název klíčové aktivity Zpracování analýzy nových sociálních rizik a 
komunitního plánu 

Období realizace klíčové aktivity 01/06/2012-31/07/2012, září 2012 

Podrobně popište realizaci klíčové aktivity 



 
 

Prvotním dokumentem pro uskutečnění plánovaných výzkumných aktivit se stala 
Sociodemografická analýza SO ORP Blansko, na jejímž podkladě byla dále realizována 
plánovaná aktiva. 
 
Popis realizace:  
 
 Analýza nových sociálních rizik 
Ve spolupráci s partnerem projektu byl vytvořen informační leták pro obyvatele města 
Blansko a obcí ve správním obvodu ORP Blansko. Tento leták byl zveřejněn v tisku (viz. 
tisková zpráva) a distribuován na veřejně přístupných místech.  
Dotazník byl vyvěšen také na webový portál www.kpss-blansko.cz. Zde bylo možné také 
odpovídat na položené otázky v oblasti nových sociálních rizik. 
Ve sledovaném období proběhlo telefonické dotazování formou CATI, do kterého se zapojilo 
celkem 588 respondentů, z toho 305 z Blanska a 283 z ORP Blansko. Respondenti měli 
možnost se do dotazování zapojit také prostřednictvím stránek www.kpss-blansko.cz.  

 Prezentace výsledků:  
Výsledky byly prezentovány na jednání pracovních skupin a veřejnosti byly předloženy 
formou novinových příspěvků, informace přes internet – www.blansko.cz a www.kpss-
blansko.cz.  
 
Výstup ve sledovaném období: Analýza nových sociálních rizik. 
 
 Sociologický průzkum: 
Ve spolupráci s partnerem projektu byl proveden sociologický průzkum orientovaný na 
skupiny využívající různé služby. 
Průběh průzkumu: 
Ve spolupráci s poskytovateli sociálních služeb byl proveden průzkum mezi uživateli 
sociálních služeb. Celkem bylo pomocí dotazníků osloveno 83 respondentů ze 4 cílových 
skupin. 
 
Výstup ve sledovaném období: Analýza uživatelů a poskytovatelů sociálních služeb v SO 
ORP Blansko.   
 
 Analýza efektivity poskytovaných služeb, počtu uživatelů, dostupnosti a 

rozmístění v území: 
Ve vztahu k poskytovatelům sociálních služeb byla provedena analýza efektivity 
poskytovaných služeb, počtu uživatelů, dostupnosti a rozmístění v území.  
Průběh analýzy: 
Pracovníci Centra pro podporu komunitního plánování (koordinátor, odborný asistent KP) ve 
spolupráci s metodikem KP vyhodnotili informace o poskytovatelích sociálních služeb 
sebraných pomocí dotazníku a osobních pohovorů a konzultací se zástupci poskytovatelů. 
 
Výstup ve sledovaném období: Analýza uživatelů a poskytovatelů sociálních služeb v SO 
ORP Blansko.   
 

Zhodnoťte realizaci klíčové aktivity 

Přínos: výsledky výzkumu jsou součástí a podkladem procesu KPSS v Blansku, podkladem 
diskuze nad potřebami občanů. Informace získané analýzou a sociologickým průzkumem 
jsou jedním ze zdrojů pro formulaci priorit a opatření při tvorbě komunitního plánu.  

 
 
 
 

http://www.kpss-blansko.cz./
http://www.kpss-blansko.cz/
http://www.blansko.cz/
http://www.kpss-blansko.cz/
http://www.kpss-blansko.cz/


 
 

Číslo klíčové aktivity 04 

Název klíčové aktivity Vytvoření a práce Centra pro podporu komunitního 
plánování 

Období realizace klíčové aktivity 01/04/2012-30/09/2012 

Podrobně popište realizaci klíčové aktivity 

 V prostorách Městského úřadu Blansko, nám. Republiky 1, Blansko, bylo zřízeno  
Centrum pro podporu komunitního plánování Blansko. Byly vyčleněny dvě kanceláře 
v prostorách odboru sociálních věcí (1. patro budovy). Pracovníci Centra komunikují jak 
s odborníky, tak se zájemci z řad veřejnosti o proces komunitního plánování a o sociální  
služby.  

 Pracovníci Centra ve spolupráci s partnerem projektu koordinují činnost pracovních 
skupin a řídící skupiny. 

 Koordinátor KPSS se zapojuje do jednání s dalšími koordinátory jednotlivých ORP  
Jihomoravského kraje, komunikuje s krajským koordinátorem.  

 Pracovníky Centra za podpory odborného konzultanta IT bylo zahájeno vytvoření 
Interaktivní informačního systému – zaregistrována doména a zahájení provozu  
webových stránek www.kpss-blansko.cz (viz aktivita č. 05). 

 

Zhodnoťte realizaci klíčové aktivity 

 Vytvoření Centra pro podporu komunitního plánování Blansko (CpKPB)  
(přínos: zahájením činnosti Centra byla vytvořena aktivní komunikace s občany  
a byl zahájen průběžný monitoring jejich potřeb. 
Ve spolupráci s partnerem byl proveden výzkum nových sociálních rizik, zpracována  
Sociodemografická analýza, průzkum potřeb uživatelů sociálních služeb. Výsledky jsou 
podkladem pro zpracovávaný komunitní plán.  

 

Výstup: tisková zpráva o vzniku CpKPB 

 

Číslo klíčové aktivity 05 

Název klíčové aktivity Vytvoření interaktivního informačního systému a jeho 
průběžná aktualizace  

Období realizace klíčové aktivity 01/07/2012-30/09/2012 

Podrobně popište realizaci klíčové aktivity 

Prvním krokem ke tvorbě IIS bylo zaregistrování a zprovoznění webového portálu. 
Ve spolupráci s IT konzultantem byl zprovozněn webový portál www.kpss-blansko.cz, který 
má sloužit jako interaktivní informační systém sociálních služeb pro veřejnost. V současné 
době systém nabízí informace o procesu komunitního plánování, dále o Centru pro KPSS a 
přehled poskytovatelů sociálních služeb, včetně kontaktů. Jsou zde zveřejňovány pozvánky 
a zápisy z jednání pracovních skupin KPSS.  

Zhodnoťte realizaci klíčové aktivity 

Informační systém je funkční, průběžně jsou do něj pracovníky Centra přidávány aktuální 
příspěvky formou aktualit.  

 

Číslo klíčové aktivity 06 

Název klíčové aktivity Nastavení parametrů efektivity komunitního plánování 
sociálních služeb  

Období realizace klíčové aktivity červen 2012, září 2012 

Podrobně popište realizaci klíčové aktivity 

http://www.kpss-blansko.cz/
http://www.kpss-blansko.cz/


 
 

Ve spolupráci s partnerem projektu byla nastavena jednotlivá kritéria parametrů efektivity 
komunitního plánování.  
 koordinační monitorovací tým (manažer projektu, koordinátor, metodik, odborný asistent 

na komunitní a strategické plánování), vyhodnocuje celý proces.  
 Evaluační proces má nastavený a oboustranně odsouhlasený časový harmonogram 

evaluace, který zajišťují odpovědné osoby monitorovacích týmů (koordinátor projektu, 
metodik). Koordinátor kontroluje jednotlivé činnosti projektu, výstupy a výsledky 
konzultuje s metodikem. Výstupy postupně naplňují nastavený inovační proces, kterým 
budou postupně zajištěny jednotlivé cíle projektu. Byl nastaven nový přístup ke 
komunikaci mezi všemi zainteresovanými stranami 

 V současné době dochází k finalizaci návrhu KPSS. Poté bude zhodnocena efektivita 
procesu komunitního plánování i pomocí dotazníkového šetření s jednotlivými členy 
pracovních skupin. 

 Plán vyhodnocování – hodnocení efektivnosti postupů v KPSS je prováděno na 
pravidelných setkáních ŘS (co 3 měsíce), kde je hodnocen soulad průběhu realizace 
projektu s harmonogramem projektu. Dále vždy dochází k hodnocení úrovně 
komunikace, přenosu informací a úměrnosti časové dotace na zpracování jednotlivých 
kroků.  

 Evaluace pomocí dotazníkového šetření (členové pracovních skupin) bude probíhat 1x 
ročně, s výstupy bude seznámena řídící skupina, na základě výstupů budou zváženy 
implementace nových přístupů a postupů do KP 

Zhodnoťte realizaci klíčové aktivity 

Evaluační proces má nastavený a oboustranně odsouhlasený časový harmonogram 
evaluace, který zajišťují odpovědné osoby monitorovacích týmů (koordinátor projektu, 
metodik). Metodik kontroluje jednotlivé činnosti projektu, výstupy a výsledky konzultuje 
s koordinátorem. 

 

Číslo klíčové aktivity 07 

Název klíčové aktivity Informační aktivity  

Období realizace klíčové aktivity červen 2012, září 2012 

Podrobně popište realizaci klíčové aktivity 

Informační aktivity Centra pro KPSS jsou naplňovány pravidelným informováním široké 
veřejnosti o aktivitách, záměrech, průzkumech apod., a to formou příspěvků v tisku, 
vyvěšením na webových stránkách Centra a na stránkách Města Blansko. Centrum pro 
KPSS dále na webových stránkách zveřejňuje zápisy z jednání pracovních skupin. Dále je 
veřejnost informována prostřednictvím veřejných zasedání zastupitelstev a tiskových zpráv. 
Tiskové zprávy: 
„Zahájena realizace grantového projektu Komunitní plánování sociálních služeb města 
Blansko“ – uveřejněno na webových stránkách Města Blansko – www.blansko.cz, ve 
Zpravodaji města Blansko, na webových stránkách www.kpss-blansko.cz, http://accendo.cz. 
„Komunitní plánování z pohledu nových sociálních rizik“ – uveřejněno na webových 
stránkách Města Blansko – www.blansko.cz, na webových stránkách www.kpss-blansko.cz 
„Město Blansko se ptalo svých občanů“ – uveřejněno na webových stránkách Města 
Blansko – www.blansko.cz, ve Zpravodaji města Blansko, na webových stránkách 
www.kpss-blansko.cz, Článek informoval o výsledcích zpracované analýzy NSR. Informace 
na základě tiskové zprávy byly poskytnuty také deníku Rovnost - Blanenskému deníku a 
týdeníku Týden u nás – článek pod názvem Lidem se v Blansku žije dobře. Vyplynulo to 
z ankety. 
 

Zhodnoťte realizaci klíčové aktivity 

http://www.blansko.cz/
http://www.kpss-blansko.cz/
http://accendo.cz/
http://www.blansko.cz/
http://www.kpss-blansko.cz/
http://www.blansko.cz/
http://www.kpss-blansko.cz/


 
 

V měsíci srpnu a září 2012 byly projednávány priority a opatření jednotlivých pracovních 
skupin KPSS, které jsou podkladem pro následné zpracování komunitního plánu. Komunitní 
plán je důležitým výstupem informačních aktivit Centra.  

 
 
 
4. PLÁNOVANÉ KLÍČOVÉ AKTIVITY PROJEKTU 

Číslo klíčové aktivity 01 

Název klíčové aktivity Řízení a organizace aktivit projektu 

Období realizace klíčové aktivity 01/10/2012 – 31/03/2013 

Popište plánované klíčové aktivity a jejich cíl 

I nadále bude pokračovat činnost koordinátora, odborného asistenta, projektového manažera 
a metodika a dalších členů realizačního týmu. O jednotlivých výstupech bude koordinátor 
informovat zadavatele – zástupce obcí v rámci celé ORP Blansko. 
Ve sledovaném období bude probíhat spolupráce s partnerem při zpracování dokumentu 
komunitního plánu a tento plán bude předložen ke schválení samosprávným orgánům města 
Blansko. Koordinátor povede jednání se zástupci obcí ve SO ORP Blansko o schváleném 
KP, bude informovat představitele obcí i jejich občany o možnostech zapojení do procesu 
komunitního plánování.  
Pracovníci Centra budou i nadále aktualizovat a zpracovávat údaje v interaktivním 
informačním systému.   

 

Číslo klíčové aktivity 02 

Název klíčové aktivity Podpora práce řídící skupiny a pracovních skupin 

Období realizace klíčové aktivity Říjen 2012, Prosinec 2012, březen 2013 

Popište plánované klíčové aktivity a jejich cíl 

Podpora setkávání pracovních skupin a řídící skupiny procesu KPSS bude nadále probíhat 
prostřednictvím Centra pro podporu KP Blansko a za metodické podpory a vedení partnera 
projektu. V dalším období bude nadále probíhat diskuze nad způsobem nastavení sítě 
sociálních služeb na území ORP Blansko. Pracovní skupiny budou spolupracovat při tvorbě 
a schvalování komunitního plánu pro následující plánovací období. 

 

Číslo klíčové aktivity 03 

Název klíčové aktivity Zpracování analýzy nových sociálních rizik a 
komunitního plánu 

Období realizace klíčové aktivity Říjen 2012 

Popište plánované klíčové aktivity a jejich cíl 

V daném období bude probíhat zejména zpracování, připomínkování a poté schvalování 3. 
Komunitního plánu pro období 2013 – 2016.  
 

 
 

Číslo klíčové aktivity 04 

Název klíčové aktivity Vytvoření a práce Centra pro podporu 
komunitního plánování 

Období realizace klíčové aktivity 01/10/2012 – 31/03/2013 

Popište plánované klíčové aktivity a jejich cíl 

Činnost Centra bude nadále zaměřena na sběr informací v procesu aktivního zjišťování 
potřeb osob na území ORP Blansko prostřednictvím přímé komunikace s uživateli a 
potenciálními uživateli služby a veřejností, na zpracování těchto informací a předávání 
informací na úrovni obce i kraje. Pracovníci Centra budou nadále zajišťovat komunikaci se 



 
 

všemi zainteresovanými stranami procesu KPSS.  
Proběhnou jednání s představiteli obcí na území SO ORP Blansko, na kterých bude 
představen dokument „3. KPSS Blansko 2013 – 2016“ a bude řešena možnost schválení KP 
na úrovni jednotlivých obcí. 

 

Číslo klíčové aktivity 05 

Název klíčové aktivity Vytvoření interaktivního informačního systému a 
jeho průběžná aktualizace 

Období realizace klíčové aktivity Říjen 2012 – únor 2013 

Popište plánované klíčové aktivity a jejich cíl 

V následujícím období bude probíhat průběžná aktualizace dat interaktivního informačního 
systému, nastavení a tvorba technického zázemí informačního systému a nastavování 
procesů pro udržitelnost tohoto systému (údržbu operačních systémů, údržbu technického 
zázemí, údržbu speciálních aplikací informačního systému). 

 

Číslo klíčové aktivity 06 

Název klíčové aktivity Nastavení parametrů efektivity komunitního 
plánování sociálních služeb 

Období realizace klíčové aktivity Prosinec 2012 –  leden 2013 

Popište plánované klíčové aktivity a jejich cíl 

Proběhne dotazníkové šetření s jednotlivými členy pracovních skupin, s jehož výsledky 
budou seznámeni.členové řídící skupiny v rámci jednání ŘS v lednu 2012. Na jednání ŘS 
budou také připraveny návrhy na optimalizaci uspořádání procesů KP, a to především 
v oblasti komunikace, efektivního jednání a časové standardizace. 
Plán vyhodnocování – hodnocení efektivnosti postupů v KPSS bude nadále prováděno na 
pravidelných setkáních ŘS (co 3 měsíce), kde bude hodnocen soulad průběhu realizace 
projektu s harmonogramem projektu. Dále bude průběžně docházet k hodnocení úrovně 
komunikace, přenosu informací a úměrnosti časové dotace na zpracování jednotlivých kroků. 

 

Číslo klíčové aktivity 07 

Název klíčové aktivity Informační aktivity 

Období realizace klíčové aktivity Říjen 2012, Prosinec 2012, březen 2013 

Popište plánované klíčové aktivity a jejich cíl 

Informační aktivity projektu budou stále směřovány na širokou veřejnost, zadavatele, 
poskytovatele sociálních služeb a odbornou i laickou veřejnost. O průběhu procesu 
plánování a realizaci projektu bude veřejnost nadále informována prostřednictvím webových 
stránek předkladatele a místního tisku. Dále se v měsíci říjnu uskuteční Týden sociálních 
služeb. 

 
 
5. PROBLÉMY PŘI REALIZACI PROJEKTU 

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

ACCENDO – Centrum pro vědu a výzkum, o.p.s. 
Na 31. schůzi Rady města Blansko konané dne 17.4.2012 usnesením č. 18 byla schválena 
Smlouva o partnerství v rámci projektu “Komunitní plánování sociálních služeb 
města Blansko” CZ. 1.04/3.1.03/78.00036.  
Vzhledem k nejasné formulaci v Článku IV. Financování projektu Bod 7 došlo k narovnání 
této smlouvy Dodatkem č. 1, který byl předložen Radě města Blansko k projednání na 33. 
Schůzi konané dne 19. 6. 2012.  
 



 
 

Popište, jak jste tyto problémy odstranili/odstraníte  

K narovnání vztahu s partnerem došlo na základě uzavření dodatku č. 1 ke Smlouvě o 
partnerství, který byl podepsán dne 20.6.2012.  
 

 
6. NEPODSTATNÉ ZMĚNY PROJEKTU 

Uveďte, jaké formální změny proběhly ve sledovaném období 

Byl přepracován Harmonogram realizace aktivit 02, 03 a 07.  
Odůvodnění:  
Předpokládaným termínem projednání Komunitního plánu v zastupitelstvu města Blansko 
měl být původně březen 2013 a k tomuto datu byl nastaven také harmonogram realizace 
KA. Ke změnám v harmonogramu realizace projektu dochází z důvodu posunu 
předpokládaného termínu projednání dokumentu komunitního plánu v samosprávných 
orgánech města – v zastupitelstvu bude projednán již v prosinci 2012. 
Popis:  
Změna v harmonogramu klíčové aktivity 02 – v souvislosti s přípravou podkladů pro 
komunitní plán – v rámci pracovních skupin byly formulovány a připomínkovány priority a 
opatření již na jednáních pracovních skupin v měsíci srpnu, další jednání proběhnou 
v měsíci říjnu – bude ukončeno veřejné připomínkovací řízení a zapracovány připomínky. 
Harmonogram práce a jednání pracovních skupin a řídící skupiny byl změněn vzhledem 
k časovému plánu přípravy komunitního plánu a lhůtám pro předkládání materiálů 
k projednání samosprávným orgánům – komise sociální, rady města Blansko a 
Zastupitelstva města Blansko a termínům jejich zasedání.  
Změna v harmonogramu klíčové aktivity 03 nastala v souvislosti se zpracováním 
komunitního plánu, který vychází ze zpracovaných analýz a bude předložen veřejnosti 
k připomínkování v průběhu měsíce října 2012. Ke schválení v orgánech města dojde 
v listopadu a prosinci 2012 (viz výše). Jeho tvorba byla zahájena v souladu 
s harmonogramem realizace této aktivity, jeho připomínkování, zapracování připomínek, 
schválení v orgánech měst proběhne v listopadu a prosinci 2012 – náplní klíčové aktivity 01 
a 04.. 
Změna v harmonogramu klíčové aktivity 07 – v měsíci říjnu proběhne celorepubliková akce 
Týden sociálních služeb, v rámci kterého budou propagovány sociální služby. 

Uveďte, jaké věcné změny proběhly ve sledovaném období 

Ve sledovaném období nenastaly žádné věcné změny. 
 
-- 

Uveďte, jaké změny rozpočtu proběhly ve sledovaném období 

Ve sledovaném období byla provedena změna v kapitole 03 Zařízení a vybavení – 03.01. 
Neodpisovaný hmotný majetek – 03.01.01 Nákup v položkách 03.01.01.02 PC sestava a 
03.01.01.03 Tiskárna. Změnou bylo přesunuto 500,- Kč z položky PC sestava na položku 
Tiskárna. Ke změně dochází k 1.7.2012. 
Odůvodnění: 
PC sestava byla pořízena za částku 15.499,- Kč, přičemž v rozpočtu byla vyhrazená částka 
pro nákup 16.000,- Kč. Naopak tiskárna byla dodána v hodnotě 5268,- Kč – v rozpočtu byla 
částka 4500,- Kč. Změnou rozpočtu dochází k přesunu nedočerpané částky z položky 
03.01.01.02 na položku 03.01.01.03. Zbývající částka položky tiskárny, tj. 268,- Kč byla 
uhrazena z nepřímých nákladů. 
Touto změnou nebyl narušen charakter a hlavní záměr projektu a tato změna byla nezbytná 
pro projekt a nedošlo k snížení efektivity.  
Změnou rozpočtu nedošlo k porušení rozpočtové kázně. 
 

 



 
 
7. ZMĚNY PROJEKTU PODLE BODU 15 ČÁSTI II ROZHODNUTÍ O DOTACI 
 V případě změn projektu se podle bodu 15 Rozhodnutí o dotaci se postupuje podle 

textu v dané části právního aktu 

7.1. Uveďte, zda byla ve sledovaném období podána žádost o změnu projektu podle 
bodu 15 Rozhodnutí o dotaci 

  
7.2 Uveďte, zda byla tato změna ve sledovaném období odsouhlasena 
  
7.3. Uveďte, čeho se změna/y týkala/y  
  

 
8. 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. 

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

  
8.2 Uveďte, zda byla podstatná změna ve sledovaném období odsouhlasena 
  
8.3. Uveďte, čeho se podstatné změny týkaly  
  

 
9. DALŠÍ INFORMACE O REALIZACI PROJEKTU 

 
 

 
10. 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. 
10.1. Název subjektu, který provedl/provádí kontrolu 
  
10.2 Název kontroly 
  
10.3. Číslo kontroly 
  
10.4. Zaměření kontroly a závěry 
  
10.5. Nápravná opatření splněna1 
 ANO:                NE:               NEBYLA ULOŽENA 
10.6. Vyjádření příjemce 
  

 
B2. ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ PŘÍJEMCE 
 
Jako příjemce finanční podpory z OP LZZ prohlašuji, že: 
 

                                                 
1 Označte příslušnou odpověď křížkem (písmenem x). 



 
 
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. jsem nebyl 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 

                                                 
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.  



 
 

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

10. 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; 

11. cílová skupina podpořená v rámci projektu splňuje podmínky územní uznatelnosti pro 
danou prioritní osu programu OP LZZ; 

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

13. 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; 

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

15. 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; 

16. 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; 

17.  (Příjemce dotace, který k dnešnímu dni není plátcem DPH ve vztahu k aktivitám 
projektu) 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); 

18.  (Příjemce dotace, který k dnešnímu dni je plátcem DPH ve vztahu k aktivitám 
projektu) 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. Lubomír Toufar 

Funkce v organizaci Starosta města Blansko 
Místo a datum Blansko 05. 02. 2013 
Podpis a razítko 
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