
 
 

FORMULÁŘ ZPRÁVY O ZAHÁJENÍ REALIZACE PROJEKTU 
(dále jako „ZZRP“) 

 

 
ZPRÁVA 

O ZAHÁJENÍ REALIZACE PROJEKTU 

(dále jako „ZZRP“) 
 

OPERAČNÍHO PROGRAMU 
LIDSKÉ ZDROJE A ZAMĚSTNANOST 

 
 

Zprávu o zahájení realizace projektu1 je třeba vyplnit ve formuláři ve formátu .doc, 
který naleznete na www.esfcr.cz. Poté ji vytiskněte a podepsanou zašlete 
poskytovateli podpory (kontaktní osobě). 

1. ÚDAJE O PROJEKTU  
1.1. Číslo oblasti podpory 4.3.1 
1.2. Registrační číslo projektu CZ.1.04/3.1.03/78.00036 
1.3. Název projektu Komunitní plánování sociálních služeb města 

Blansko 
1.4. Celková výše finanční podpory 

v Kč 
 
2 638 777,52 Kč 

1.5. Skutečné datum zahájení 
realizace projektu 

 
01/04/2012 

1.6. Skutečné datum ukončení 
realizace projektu 

 
31/03/2014 

1.7. Sledované období Začátek 01/04/2012 Konec 31/05/2012 
1.8. Datum vypracování zprávy 11/06/2012 

2. ÚDAJE O PŘÍJEMCI A ZHOTOVITELI ZPRÁVY 
2.1. Název příjemce Město Blansko 
2.2. IČ 00279943 
2.3. Statutární zástupce (oprávněná 

osoba): jméno, příjmení, 
funkce 

 
Ing. Lubomír Toufar – starosta Města Blansko 

2.4. Jméno a příjmení zhotovitele 
zprávy 

 
Bc. Iveta Čípková 

2.5. Telefonní číslo/Fax 516 775 513 / 516 775 220 
2.6. E-mail cipkova@blansko.cz 

3. ZAHÁJENÉ KLÍČOVÉ AKTIVITY 
3.1. Číslo klíčové aktivity 01 
3.2. Název klíčové aktivity Řízení a organizace aktivit projektu 
3.3. Období realizace klíčové 

aktivity 
 
01/04/2012-31/05/2012 

                                                 
1 V případě individuálních projektů není Zpráva o zahájení realizace předkládána. První zprávou je průběžná monitorovací 
zpráva s číslem 01. 

mailto:cipkova@blansko.cz


 
 

3.4. Popište realizaci klíčové aktivity 
  Byla vytvořena pozice koordinátora KPSS 

 Byla vytvořena pozice odborného asistenta KPSS 
 Byla vytvořena pozice projektového manažera KPSS 
 Bylo vytvořeno Centrum pro podporu komunitního plánování Blansko 
 Byla nastavena spolupráce s partnerem a metodikem procesu KPSS 
 Partner projektu (metodik) se zúčastnil setkání řídící skupiny, metodicky vedl přípravu a  

a nastavení dotazníkového šetření (dotazník prošel několika připomínkovými koly, na 
jeho přípravě se podílel i Odborný asistent na komunitní a strategické plánování) 

 Spolupráce s krajským koordinátorem na tvorbě akčního plánu 2013 
 V souvislosti s přípravou akčního plánu 2013 zahájen monitoring a aktualizace údajů,  

komunikace s poskytovateli sociálních služeb na ORP Blansko 
Podpora práce čtyř pracovních skupin KPSS 

3.5. Zhodnoťte realizaci klíčové aktivity 
  Spolupráce s partnerem při přípravě výzkumu CATI v průběhu měsíců dubna a  

května 2012 (přínos: odborné vedení asistentů výzkumu v oblasti monitoringu  
nových sociálních rizik prováděném metodou  CATI), metodik vyhodnotil provedenou 
pilotáž výzkumu, na základě které byly provedeny finální úpravy dotazníku 

 Proběhlo setkání řídící skupiny - viz. zápis z jednání, který tvoří přílohu  
monitorovací zprávy č. 1 (přínos: zahájení činnosti, představení jednotlivých  
účastníků procesu, dohodnutí termínů dalších setkání, projednání dotazníků  
pro veřejnost.) 

 Zahájena spolupráce s metodikem procesu Ing. Luborem Hruškou, 
      Ph.D. (přínos: metodická podpora řídící skupině zaměřená v 1. fázi především  
      na rozbor současné 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,  

kteří díky svému vzdělání a metodické podpoře pracují v Centru pro podporu komu- 
nitního plánování a zodpovídají za činnosti související se všemi činnostmi KPSS 

 Centrem pro podporu komunitního plánování Blansko byly položeny základy efektiv- 
ního, 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 – příloha č. 1, prezenční listiny – příloha č. 2, dotazník  
pro výzkum metodou CATI – příloha č. 3 (město Blansko) a č. 4 (obce s rozšířenou  
působností) 

 
3.1. Číslo klíčové aktivity 04 
3.2. Název klíčové aktivity Vytvoření a práce Centra pro podporu KP 
3.3. Období realizace klíčové 

aktivity 
 
01/04/2012-31/05/2012 

3.4. Popište realizaci klíčové aktivity 
  V prostorách Městského úřadu Blansko, nám. Republiky 1, Blansko, bylo zřízeno  

Centrum pro podporu komunitního plánování Blansko (CpKPB). Byly vyčleněny dvě  
kanceláře v prostorách odboru sociálních věcí (1. patro budovy). Vznik Centra byl  
veřejnosti oznámen v rámci tiskové zprávy (viz příloha č. 5)  

3.5. Zhodnoťte realizaci klíčové aktivity 
  Vytvoření Centra pro podporu komunitního plánování Blansko (CpKPB)  

(přínos: nastavení výzkumu, zahájením činnosti Centra byla vytvořena  
aktivní komunikace s občany a byl zahájen průběžný monitoring jejich potřeb. 
Ve spolupráci s partnerem došlo k nastavení výzkumu a hledání dostupných 
zdrojů pro zjišťování aktuální situace v ORP Blansko). 



 
 

 Výstup: tisková zpráva o vzniku CpKPB – příloha č. 5, fotodokumentace – příloha č. 6 

 

4 . INFORMACE O MÍSTĚ REALIZACE PROJEKTU 

4.1. Uveďte místo, kde je Váš projekt realizován.  

Administrativní zázemí je na Městském úřadu Blansko.  
Projekt je realizován na území obce s rozšířenou působností Blansko. Do správního obvodu 
ORP Blansko patří obce: Adamov, Blansko, Bořitov, Brťov–Jeneč, Bukovina, Bukovinka, 
Býkovice, Černá Hora, Dlouhá Lhota, Doubravice nad Svitavou, Habrůvka, Holštejn, 
Jedovnice, Kotvrdovice, Krasová, Křtiny, Kulířov, Kuničky, Lažany, Lipovec, Lipůvka, Lubě, 
Malá Lhota, Milonice, Olomučany, Ostrov u Macochy, Petrovice, Rájec–Jestřebí, Ráječko, 
Rudice, Senetářov, Sloup, Spešov, Svinošice, Šebrov–Kateřina, Šošůvka, Újezd u Černé 
Hory, Vavřinec, Vilémovice, Vysočany, Závist, Žďár, Žernovník. 
(Příloha č. 7 – mapka území)  

5. INFORMACE O UZAVŘENÍ SMLUV O PARTNERSTVÍ S PROJEKTOVÝMI PARTNERY 
5.1. Uveďte kdy a s jakými partnery byly uzavřeny smlouvy o partnerství. 

 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. (Příloha č.8) 
Vzhledem k nejasné formulaci v Článku IV. Financování projektu Bod 7 dojde 
k narovnání Dodatkem č. 1, který bude předložen Radě města Blansko k projednání na 
33. Schůzi konané dne 19.6.2012. Tento Dodatek č.1 bude přiložen k Monitorovací 
zprávě. 

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  

 Bc. Ivana Kouřilová Koordinátor KP Pracovní 
smlouva 

0,7 02/03/2007 smlouva byla 
aktualizována dodatkem ze 
dne 01/04/2012 

 Mgr. Nikola Franková Odborný 
asistent 

Pracovní 
smlouva 

0,5 01/04/2012 

 Bc. Iveta Čípková Projektový 
manažer 

Pracovní 
smlouva 

0,1 02/01/2003 smlouva byla 
aktualizována dodatkem ze 
dne 01/04/2012 

 Ing. Eva Blažková Finanční 
manažer 

DPP 200 01/04/2012 

 Ing. Ivana Foldynová Odborný 
asistent na 
komunitní a 
strategické 
plánování 

Pracovní 
smlouva  

0,35 02/04/2012 

 Aleš Hruška Asistent 
výzkumu CATI 

DPP 100 02/05/2012 

 Leo Hruška Asistent 
výzkumu CATI 

DPP 100 02/05/2012 

 Ing. Lubor Hruška, 
PhD. 

Metodik DPČ 0,30 10/05/2012 

 Andrea Hrušková Metodik DPČ 0,30 02/04/2012 – 09/05/2012 



 
 

7. PLÁNOVANÉ KLÍČOVÉ AKTIVITY PROJEKTU 
7.1. Číslo klíčové aktivity 01 
7.2. Název klíčové aktivity Řízení a organizace aktivit projektu 
7.3. Období realizace klíčové 

aktivity 
01/04/2012 – 30/09/2012 

7.4. Popište plánovanou klíčovou aktivitu a její cíl 
 Bude i nadále 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 výzkumu nových 
sociálních rizik a bude zahájena práce na tvorbě interaktivního informačního systému, 
uskuteční se setkání pracovních skupin a řídící skupiny. 
 

 
7.1. Číslo klíčové aktivity 02 
7.2. Název klíčové aktivity Podpora práce řídící skupiny a pracovních skupin 
7.3. Období realizace klíčové 

aktivity 
Červen 2012, září 2012 

7.4. Popište plánovanou klíčovou aktivitu a její cíl 
 V červnu se uskuteční setkání pracovních skupin a řídící skupiny procesu KPSS za 

metodické podpory a vedení partnera projektu. Proběhne diskuze nad způsobem 
nastavení sítě sociálních služeb na území ORP Blansko. Budou představeny a hodnoceny 
předběžné výsledky analýzy nových sociálních rizik. Pracovní skupiny budou 
spolupracovat při stanovování prioritních oblastí a nastavení jednotlivých opatření a aktivit 
pro následující plánovací období.  

 
7.1. Číslo klíčové aktivity 03 
7.2. Název klíčové aktivity Zpracování analýzy nových sociálních rizik a KP 
7.3. Období realizace klíčové 

aktivity 
01/06/2012 – 31/07/2012 

7.4. Popište plánovanou klíčovou aktivitu a její cíl 
 Ve sledovaném období bude probíhat sběr dat v rámci výzkumu nových sociálních rizik, 

bude provedeno vyhodnocení zjištěných informací a zpracována výzkumná zpráva. Pod 
odborným vedením partnera bude proveden reprezentativní výzkum obyvatel ORP 
Blansko s celkovým počtem 500 respondentů. Výzkum bude proveden metodou CATI, 
telefonické rozhovory budou v délce přibližně 15 – 20 min.  

 
7.1. Číslo klíčové aktivity 04 
7.2. Název klíčové aktivity Vytvoření a práce CpKPB 
7.3. Období realizace klíčové 

aktivity 
01/04/2012 – 30/09/2012 

7.4. Popište plánovanou klíčovou aktivitu a její cíl 
 Činnost Centra bude zaměřena na sběr informací v procesu aktivního zjišťování potřeb 

osob na území ORP Blansko, na zpracování těchto výstupů a předávání informací na 
úrovni obce i kraje. Ve spolupráci s partnerem se bude Centrum podílet na realizovaných 
výzkumech. Pracovníci Centra budou zajišťovat komunikaci se všemi zainteresovanými 
stranami procesu KPSS. V daném období proběhnou setkání se zástupci obcí.  

7.1. Číslo klíčové aktivity 05 
7.2. Název klíčové aktivity Vytvoření IIS a jeho průběžná realizace 



 
 

7.3. Období realizace klíčové 
aktivity 

01/07/2012 – 30/09/2012 

7.4. Popište plánovanou klíčovou aktivitu a její cíl 
 V následujícím období bude zahájena práce na tvorbě interaktivního informačního 

systému. Za konzultací a metodického vedení IT konzultanta bude zřízen webový portál 
Centra pro podporu komunitního plánování Blansko, který je nutný pro vznik informačního 
systému (IIS), který zprostředkuje komunikaci s klienty, poskytovateli sociálních služeb, 
pracovníky a zástupci města Blansko v rámci strategického plánování. 

 
7.1. Číslo klíčové aktivity 06 
7.2. Název klíčové aktivity Nastavení parametrů efektivity komunitního plánování 

sociálních služeb 
7.3. Období realizace klíčové 

aktivity 
Červen 2012, září 2012 

7.4. Popište plánovanou klíčovou aktivitu a její cíl 
 V následujícím období bude provedena v rámci přípravné fáze analýza dostupných 

informačních zdrojů o financování sociálních služeb a budou metodikem nastaveny 
ukazatele pro jejich hodnocení.  

 

 
7.1. Číslo klíčové aktivity 07 
7.2. Název klíčové aktivity Informační aktivity 
7.3. Období realizace klíčové 

aktivity 
Červen 2012, září 2012 

7.4. Popište plánovanou klíčovou aktivitu a její cíl 
 Veškeré informační aktivity projektu budou směřovány na nejširší veřejnost, zadavatele, 

poskytovatele sociálních služeb, odbornou i laickou veřejnost. Informace o průběhu 
procesu plánování a realizaci projektu budou předkládány prostřednictvím webových 
stránek předkladatele a místního tisku. Bude zahájena práce na tvorbě interaktivního 
informačního systému. 

 

8. VÝBĚROVÁ ŘÍZENÍ 
8.1. Výběrová řízení 

vyhlášená ve sledovaném 
období 

Ano  Ne   X 

8.2. Popište vyhlášená výběrová řízení   

 ------- 

9. NEPODSTATNÉ ZMĚNY PROJEKTU 
9.1. Uveďte, jaké formální změny proběhly ve sledovaném období 
 Ve sledovaném období nebyla provedena žádná formální změna. 
9.2. Uveďte, jaké věcné změny proběhly ve sledovaném období 
 Ve sledovaném období neproběhla žádná věcná změna. 
9.3. Uveďte, jaké změny rozpočtu proběhly ve sledovaném období 
 Ve sledovaném období nedošlo k rozpočtové změně, kterou by se provedl přesun 

prostředků mezi jednotlivými kapitolami. 



 
 

10. 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 

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

 ---- 
10.2 Uveďte, zda byla tato změna ve sledovaném období odsouhlasena 
 ---- 
10.3. Uveďte, čeho se změna/y týkala/y  
 ---- 

11. 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. 

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

 ------- 
11.2 Uveďte, zda byla podstatná změna ve sledovaném období odsouhlasena 
 ------- 
11.3. Uveďte, čeho se podstatné změny týkaly  
 ------- 

12. DALŠÍ INFORMACE O REALIZACI PROJEKTU 

 

 

13. Čestné prohlášení  

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 

f 

13.1.  



 
 

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; 

5. 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 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 

Ing. Lubomír Toufar 

Funkce v organizaci Starosta města Blansko 

Místo a datum Blansko 13. 6. 2012 

Podpis a razítko 
 
 
 

 
 
                     ………………………………. 

Doplňující informace 

 
 

 

                                                 
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.  


