Finální verze žádosti (ROP-IP)

Unikátní kód žádosti:

33vuJPØØØ2

Identifikace operačního programu
Číslo operačního programu:

CZ.1.12

Název operačního programu:

ROP NUTS II Střední Morava

Číslo prioritní osy:

12.2

Název prioritní osy:

Integrovaný rozvoj a obnova regionu

Číslo oblasti podpory:

12.2.2

Název oblasti podpory:

Rozvoj měst

Číslo podoblasti podpory:

12.2.2.3

Název podoblasti podpory:

Infrastruktura pro rozvoj vzdělávání

Číslo výzvy:

41

Název výzvy:

Výzva č. 41/2013 - 2.2.3 Infrastruktura pro rozvoj vzdělávání, platnost od
14.3.2013 do 30.4.2013

Typ účetní jednotky:

Pro ÚSC, PO, SF a OSS

Účetní osnova:

410/2009 Sb.

701 - 710, v platném zněn

Název IPRM:
Kód IPRM:
Název aktivity IPRM:
Číslo aktivity:

Projekt
Název projektu:

SUPŠ sklářská Valašské Meziříčí - přístavba odborných učeben a stavební úpravy
budovy č. p. 603.

Název projektu anglicky:

Glass School, Valašské Meziříčí - extension of specialist classrooms and
construction work

Datum zahájení projektu:

02.04.2013

Doba trvání projektu:

28,4 měsíce

Celkové způsobilé výdaje projektu:

20 064 400,00

Jiné peněžní příjmy projektu:

0,00

Příjmy projektu dle článku 55:

0,00

Celkové způsobilé výdaje
připadající na finanční mezeru:

20 064 400,00

Zakládá projekt veřejnou podporu:

Ne

Režim veřejné podpory:

Nerelevantní

Datum ukončení projektu:

14.08.2015
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Stručný obsah projektu:
Předkládaný projekt je zaměřen na zlepšení podmínek pro vzdělávání na Střední uměleckoprůmyslové škole
sklářské Valašské Meziříčí. V rámci projektu proběhne přístavba ke stávající budově školy a úpravy samotné
budovy školy s č.p. 603. Díky této investici bude možno přestěhovat odborné učebny, které se nachází v
objemově i technicky nevyhovují výškové budově.
Důvodem přemístění výuky do nových prostor je zejména to, že stávající výšková budova nemá bezbariérový
přístup a její technický stav (elektroinstalace, zdravotně technická instalace, zastaralá a netěsnící okna a
chybějící druhé venkovní únikové schodiště) již v současné době nevyhovuje standardům a pro potřeby školy a
jejího dalšího rozvoje je limitující.
Hlavním cílem projektu je zajištění nových adekvátních prostor pro vzdělávání a tím dosažení vyšší atraktivity a
kvality života ve městě Valašské Meziříčí.

Žadatel
Validní dle ROS:

Ne

Název žadatele:

Střední uměleckoprůmyslová škola sklářská Valašské Meziříčí

IČ:

00845060

DIČ:
Validní dle RUIAN:

Ano

Oficiální adresa žadatele:

Zašovská 100/, 75701 Valašské Meziříčí

Příjmení, jméno hlavní kontaktní osoby:

Mgr. Dana Budayová

Telefon, email hlavní kontaktní osoby:

telefon:

571615563

email:

reditel@sklarskaskola.cz

Žádost finálně uložena v IS BENEFIT7 dne: 19.11.2013 18:37 Unikátní klíč: 33vuJPØØØ2

Strana 2 z 49

Finální verze žádosti (ROP-IP)

1. Projekt
Projekt počítá se výběrovým řízením:

Ano

Projekt má partnera:

Ne

Žadateli byly poskytnuty v dotčeném fiskálním roce i během předchozích dvou fiskálních let
veřejné prostředky v režimu podpory de-minimis:
Žadatel má zkušenosti s přípravou a realizací obdobných typů projektů/akcí:

Ne
Ano

Bylo požádáno nebo byly poskytnuty další podpory ve vztahu k projektu z jiných veřejných zdrojů: Ne
Projekt má pozitivní vliv na horizontální téma - udržitelný rozvoj:

Ano

Projekt má pozitivní vliv na horizontální téma - rovné příležitosti:

Ano
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2. Dopady a místa realizace
Území dopadu:
Kód území dopadu:

Název území dopadu:

Spadá pod:

CZ071

Olomoucký kraj

Střední Morava

CZ072

Zlínský kraj

Střední Morava

CZ080

Moravskoslezský kraj

Moravskoslezsko

Kód NUTS5:

Název NUTS5:

Spadá pod:

CZ0723545058

Valašské Meziříčí

Vsetín

Kód NUTS3:

Název NUTS3:

Procentní podíl:

CZ072

Zlínský kraj

Místo realizace NUTS5:

Specifické území:

Realizované investice NUTS3:

100

Adresa místa realizace projektu:
Zašovská 100, 757 01 Valašské Meziříčí
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3. Popis projektu
Zdůvodnění potřebnosti projektu včetně popisu výchozího stavu:
Střední uměleckoprůmyslová škola sklářská Valašské Meziříčí vznikla již v roce 1944 a navázala tak na historii
zpracování skla v regionu. Nyní je škola jedinou sklářskou školou na Moravě a jedinou sklářskou školou v síti
UNESCO škol. Vzhledem k významnosti školy je zapotřebí zajistit škole další nutný rozvoj v oblasti vhodných
prostor ke vzdělávání.
Ve stávajícím stavu má škola k dispozici tři budovy: samotnou budovu školy, výškovou budovu Domova mládeže
a školní ateliérovou huť. Tyto prostory, zejména výšková budova, která byla postavena v 60. letech, již v
současné době nevyhovují standardům a pro potřeby školy a jejího dalšího rozvoje jsou nedostatečné.
Předkládaný projekt je zaměřen na přístavbu nového objektu ke stávající budově školy a stavební úpravy
samotné budovy školy s č. p. 603. Tento záměr reaguje na problémy, se kterými se musí sklářská škola potýkat,
což je především špatný stav v podobě nevhodných prostor pro výuku, která probíhá ve výškové budově Domova
mládeže.
Výšková budova je zejména z těchto důvodů dále nevyhovující pro využití:
- nemá vybudován bezbariérový přístup,
- nevyhovující stav elektroinstalace a zdravotně technické instalace,
- budova má zastaralá a netěsnící okna,
- v části budovy se nachází nezateplená část fasády - ochoz, který nevyhovuje tepelně technickým požadavkům,
- chybějící venkovní únikové a požární schodiště,
- konstrukce střechy budovy nebyla doposud opravována,
- v minulosti byla budova využívána jako ubytovna = nevhodné prostory pro výuku,
- nevyhovující stav venkovní kanalizace,
- špatný technický stav přístupových komunikací v budově.
Potřebnost předkládaného projektu je tedy dána potřebou vyřešit nedostatek prostor ke vzdělávání, jelikož další
využití výškové budovy a její další rozvoj již není z bezpečnostního, technického a hygienického hlediska vhodný.
Přístavbou nového objektu, který bude bezbariérový, bude škola moci přijímat ke studiu také studenty s tělesným
postižením, které nyní musí odmítat.
Cíle projektu:
Hlavním cílem projektu je zajištění nových adekvátních prostor pro vzdělávání a tím dosažení vyšší atraktivity a
kvality života ve městě Valašské Meziříčí. Hlavního cíle bude dosaženo díky projektem předkládané investici do
infrastruktury pro rozvoj vzdělávání.
Hlavní cíl projektu je potom tvořen souborem dílčích cílů projektu a to:
- zlepšení podmínek pro výuku odborných předmětů školy,
- modernizace prostor školy, které tak budou adekvátní pro využití moderních technologií ve výuce,
- naplňování dlouhodobého záměru Zlínského kraje ve vzdělávání,
- vytvoření podmínek pro zvyšování odborné úrovně a profesní kvalifikace žáků,
- integrace zdravotně postižených uchazečů o střední odborné vzdělání v uměleckořemeslných a výtvarných
oborech,
- zatraktivnění vzdělávacích oborů školy,
- soustředění veškeré teoretické a části praktické výuky do jedné budovy.
Posláním projektuje umožnění zkvalitnit výuku v odborných předmětech školy, modernizaci výuky a zvyšování
kompetencí v informačních technologiích, v chemii a v cizích jazycích.
Realizace projektu umožní současně přijímání žáků se zdravotním postižením, což je v současné době velmi
omezeno.
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Soulad s cíli programu, prioritní osy a oblasti podpory:
Projekt je v souladu s cílem programu, který je definován: "Zvýšení ekonomické vyspělosti, zlepšení
konkurenceschopnosti regionu soudržnosti Střední Morava a životní úrovně jeho obyvatel ve svém komplexu.".
Projekt zcela jednoznačně zlepšuje konkurenceschopnost regionu a životní úroveň obyvatel. Rozvoj do
infrastruktury pro vzdělávání zlepší úroveň vzdělávání v regionu, což zvýší životní úroveň obyvatel a atraktivitu
regionu, to bude mít pozitivní dopad na rozvoj města Valašské Meziříčí a doprovodných služeb ve městě.
Projekt současně vytváří pozitivní externality, které jsou definovány zvýšením atraktivnosti města Valašské
Meziříčí, což má pozitivní dopad na ekonomiku města a regionu.
Projekt je v souladu s cílem prioritní osy 2, který je definován: " Zlepšení kvality života v regionu soudržnosti
Střední Morava, zvýšení atraktivnosti regionálních center, měst a obcí, zajištění kvalitní a dostupné sociální
služby a příznivých podpůrných podmínek pro podnikání.". Realizací projektu dojde ke zvýšení atraktivity města
Valašské Meziříčí což bude mít pozitivní dopad na zlepšení kvality života obyvatel města a celého regionu
soudržnosti Střední Morava.
Projekt je v souladu s cílem oblasti podpory 2.2, který je definován: "Zvýšení atraktivity měst pro práci a investice
a zvyšování kvality života ve městech". S ohledem na zaměření projektu žadatele bude tento cíl uskutečněn
prostřednictvím přístavby sklářské školy za účelem dosažení a udržení standardu ve vzdělávání.
Realizací projektu získá přínosy zejména cílová skupina: Obyvatelé Zlínského, Moravskoslezského a
Olomouckého kraje ve věku 15 - 19 let a dále cílová skupina: Pedagogičtí a nepedagogičtí pracovníci SUPŠ
sklářské Valašské Meziříčí.
Popis aktivit v přípravné fázi projektu:
V rámci předinvestiční fáze projektu jsou podrobně analyzovány a hodnoceny všechny relevantní aspekty
spojené s přípravou realizační fáze projektu včetně analýzy potencionálních rizik, tak aby bylo možné přijmout
opatření eliminující jejich dopad na investiční a provozní etapu projektu. V této fázi dochází k přípravě projektu,
hledání a hodnocení jeho možných alternativních řešení ve vztahu k podmínkám poskytovatele dotace a jednání
o možnostech financování projektu. Časová a finanční náročnost přípravné fáze projektu je spojena především
se zpracováním nezbytných dokumentací (projektová studie, žádost o dotaci, projektová dokumentace pro
stavební povolení, časový plán aktivit apod.), s jednáním s veřejnoprávními orgány a organizacemi za účelem
vydání potřebných povolení a rozhodnutí. Dále bude sestaven rozpočet a vypracována realizační dokumentace,
jakožto podklady pro zadávací řízení na zhotovitele díla.
Mezi nejdůležitější aktivity přípravné fáze projektu patří:
- sestavení a jmenování členů projektového týmu,
- zpracování popisu investičního záměru projektantem (technická a výkresová část),
- sestavení rozpočtu projektu,
- zpracování podkladových dokumentů pro podání žádosti o dotaci za první etapu v programu ROP Střední
Morava,
- zpracování podkladových dokumentů pro podání žádosti o dotaci ve druhé etapě programu ROP Střední
Morava (v případě schválení žádosti za první etapu),
Kritické milníky v rámci přípravné fáze byly stanoveny následující:
- schválení investiční akce zřizovatelem školy - Zlínským krajem,
- souhlas dotčených orgánů a získání potřebných rozhodnutí s nabytím jejich právní moci,
- oznámení o rozhodnutí VRR a výzva k dopracování projektové žádosti.
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Popis aktivit v realizační fázi projektu:
Realizační fáze projektu je naplánována na leden 2014 - červen 2015. Realizační fáze projektu bude zahájena
realizací výběrového řízení na dodavatele stavby a výběrem nejvhodnějšího dodavatele. Zadávací řízení bude
probíhat v souladu se zákonem č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách a dle metodických pokynů poskytovatele
dotace. Za nejvýznamnější aktivitu investiční fáze projektu je považováno provedení stavebních prací v rozsahu
následujících stavebních objektů a funkčních souborů:
- SO 01 - Přístavba budovy odborných učeben
- SO 02 - Stavební úpravy budovy č. p. 603
- FS 03 - Venkovní kanalizace
- FS 04 - Stavební úpravy výtahu
- FS 05 - Přeložka SLP kabelů
- FS 06 - Zpevněné plochy, chodníky
Popisu jednotlivých stavebních objektů se podrobněji věnuje příloha Popis investičního záměru.
Součástí realizační fáze bude také zkušební provoz, který je naplánován na květen 2015 - červen 2015.
Následovat bude zpracování a podání žádosti o platbu a závěrečné monitorovací zprávy.
Kritické milníky v rámci investiční fáze byly stanoveny následující:
- ukončení zadávacího řízení a podpis smlouvy s vítězným uchazečem,
- podpis ostatních nezbytných smluv (TDI apod.),
- podpis Smlouvy o poskytnutí dotace,
- protokolární předání staveniště,
- získání kolaudačního souhlasu s užíváním,
- podání závěrečné monitorovací zprávy s žádostí o platbu.
Popis aktivit v provozní fázi projektu a způsob udržení výsledků projektu:
Zahájení provozu nových prostor školy je naplánováno na červenec 2015 respektive září 2015. Realizace
projektu je prioritně určena pro definované cílové skupiny (Obyvatelé Zlínského, Moravskoslezského a
Olomouckého kraje ve věku 15 - 19 let a cílovou skupinu Pedagogičtí a nepedagogičtí pracovníci SUPŠ sklářské
Valašské Meziříčí).
V rámci provozní fáze projektu nabídnou výstupy projektu možnost realizovat především aktivity odborněvzdělávací (atrium bude využito k prezentaci prací žáků školy, v nových prostorách bude probíhat výuka cizích
jazyků, výuka technologie a chemie, výuka výpočetní techniky). Vznikne nová víceúčelová učebna odborných
předmětů s výstavní plochou. Škola získá depozit maturitních a klauzurních prací.
Udržitelnost projektu bude zajištěna následovně:
- provozní náklady (úklid,údržba, spotřeba elektrické energie a vody) budou plně kryty prostředky školy, které
budou v rozpočtu vyčleněny.
- odpovědnost za aktivity a udržitelnost projektu bude mít vedení školy, které bude pravidelně stanovovat cílené
plány a kontrolovat jejich naplňování tak, aby byla zajištěna vytíženost a uspokojeny potřeby cílových skupin.
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Připravenost projektu k realizaci:
Koncepce zástavby byla vypracována již v roce 1999 formou studie generelu výstavby areálu sklářské školy.
Dále pak byly realizovány některé dílčí projekty podle tohoto generelu, jako školní ateliérová huť, sjednocení
přípojky plynu, kanalizace, rekonstrukce kotelny, zateplení budovy internátu, stavební úpravy suterénu školy.
Žadatel má tedy nyní jasnou představu o realizovaném projektu. V současné době jsou již známi konkrétní
členové projektového týmu včetně vymezení odpovědností za realizaci jednotlivých aktivit. Žadatel má
zpracovánu výkresovou část, vypracovaný předběžný rozpočet projektu a stanoveny cíle a strategii související s
následnou provozní částí.
Současně žadatel zná finanční náročnost projektu, přičemž má zajištěny finanční prostředky na spolufinancování
projektu. Projekt je zajištěn i po stránce majetkoprávních vztahů. Všechny pozemky jsou v majetku Zlínského
kraje - zřizovatele žadatele.
Předkladatel projektu v rámci příprav projektu (žádosti o dotaci) současně realizoval dotazníkové šetření zjišťující
míru zvýšení atraktivity města (výsledky a metodika dotazníkového šetření jsou součástí Marketingové analýzy).
Vazba na jiné aktivity a projekty:
Předkládaný projekt SUPŠ sklářská Valašské Meziříčí - přístavba odborných učeben a stavební úpravy budovy č.
p. 603., reaguje na dlouhodobou strategii vedení školy v rozvoji odborného vzdělávání.
Projekt navazuje na tyto projekty realizované v minulosti:
V oblasti VaV nových sklářských technologií - dva projekty v rámci programu IMPULS, které byly zaměřeny na
výzkum a vývoj technologií tavicích procesů pro výrobu užitkového a dekoračního skla a výzkum a vývoj
agregace skelných materiálů včetně odpadového skla a jeho interiérové a umělecké využití. Díky těmto projektů
byly přijaty přijaty 3 užitné vzory barevných skel a podány 3 patentové přihlášky.
V oblasti odborného vzdělávání projekt navazuje na projekty Bielokarpatská sklárska výskumno-vývojova a
vzdelávacia základňa, projekt FRESH GLASS SCHOOL a projekt VITRUM PRO FUTURUM. Tyto projekty byly
zaměřeny na rozvoj odborného vzdělávání formou spolupráce.
Svou podstatou projekt navazuje na dlouhodobý záměr vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy Zlínského
kraje, který byl stanovený v roce 2012, a to zejména v oblastech zvyšování příležitostí ve vzdělávání pro
vyloučené sociální skupiny jako jsou tělesně postižené osoby a v oblasti rozvoje infrastruktury odborného
vzdělávání.
Projekt zároveň reaguje na Strategii rozvoje Zlínského kraje v období 2009 - 2020.
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4. Personální zajištění projektu
Pořadí člena týmu:

001

Titul před jménem:

Mgr.

Příjmení:

Budayová

Jméno:

Dana

Titul za jménem:
Funkce v rámci projektového týmu:

Vedoucí projektového týmu

Název organizace:

Střední uměleckoprůmyslová škola sklářská Valašské Meziříčí

Funkce v rámci organizace:

ředitelka školy, statutární orgán

Zapojení člena při přípravě projektu:
Vedoucí projektového týmu je odpovědný za celkový dohled nad realizovaným projektem, schvaluje rozhodující
záležitosti a kontroluje dosahování plánovaných cílů.
ředitelka školy zajišťuje:
- sestavení a jmenování projektového týmu,
- organizaci výběru zhotovitele projektové dokumentace včetně uzavření smlouvy,
- ve spolupráci s poradenskou firmou zajišťuje podklady pro zpracování žádosti do ROP Střední Morava.
Zapojení člena při realizaci projektu:
V rámci realizační (investiční) fáze projektu bude vedoucí projektového týmu odpovědný za tyto činnosti:
- kontrola kvality prováděných prací (ve spolupráci se stavebním dozorem),
- kontrola dodržování finančního rámce stanoveného rozpočtem projektu,
- kontrola dodržování harmonogramu stavebních prací.
Zapojení člena při udržitelnosti projektu:
Ředitelka školy má odpovědnost za dosažení stanovených cílů, které byly v rámci projektu nastaveny. Deleguje
úkoly na jednotlivé zaměstnance školy a provádí kontrolu plnění cílů, a to z pohledu rozvíjení aktivit, které projekt
umožňuje.
Popis zkušeností s relevantními projekty a aktivitami:
Mgr. Budayová se podílela na řízení následujících projektů:
- START - profesní příprava a zvyšování klasifikace.
- MOTÝL projekty zaměřené na rozvoj osobnosti.
- Sokrates/ Arion, Leonardo daVinci - projekty zaměřené na pobytové aktivity a výměnné pobyty studentů.
- IMPULS-MSK, FI-IM3/177 projekt zaměřen na výzkum a vývoj technologií tavicích procesů pro výrobu
užitkového a dekoračního skla.
- IMPULS-ASM, FI-IM5/050 projekt zaměřen na výzkum a vývoj agregace skelných materiálů včetně odpadového
skla a jeho interiérové a umělecké využití.
- Projekt Bielokarpatská sklárska výskumno-vývojová a vzdelávacia základňa - projekt byl zaměřen na rozšíření
výzkumné základny hutního modelového pracoviště sklářských procesů a laboratoře GLASS CENTRA.
- III/2 Inovace a zkvalitňování výuky prostřednictvím ICT - zkvalitnění výuky prostřednictvím metod a forem, které
využívají digitální technologie.
- ProjektUNIV 2 KRAJE - zaměřený na proměnu škol v centra celo-životního učení.
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Pořadí člena týmu:

002

Titul před jménem:

Ing.

Příjmení:

Hložánek

Jméno:

Radek

Titul za jménem:
Funkce v rámci projektového týmu:

Zástupce vedoucího projektového týmu

Název organizace:

Střední uměleckoprůmyslová škola sklářská Valašské Meziříčí

Funkce v rámci organizace:

zástupce ředitele, zástupce statutárního orgánu

Zapojení člena při přípravě projektu:
Společně s vedoucím projektového týmu spolupracuje na realizaci aktivit v přípravné fázi projektu.
Zástupce ředitele spolupracuje na následujících aktivitách:
- organizace výběru zhotovitele projektové dokumentace,
- příprava podkladů pro vypracování rozpočtu projektu (ve spolupráci s kvalifikovaným rozpočtářem),
- zajišťuje koordinaci prací při přípravě podkladů pro zpracování žádosti do ROP Střední Morava.
Zapojení člena při realizaci projektu:
V rámci realizační (investiční) fáze projektu zástupce vedoucího projektového týmu spolupracuje s
ředitelkou školy na zajištění následujících aktivit:
- kontrola dodržování finančního rámce,
- kontrola dodržování harmonogramu stavebních prací,
- kontrola kvality prováděných prací.
Zapojení člena při udržitelnosti projektu:
Spolupracuje s vedoucím projektového týmu na realizaci a udržení cílů, které byly projektem nastaveny.
Popis zkušeností s relevantními projekty a aktivitami:
Ing. Hložánek působil jako člen řešitelských týmů projektů v pozici zástupce vedoucího. Jednalo se o
projekty :
- IMPULS-MSK, FI-IM3/177 projekt VaV MPO - výstupem projektu byly tři patenty a tři užitné vzory, které
byly zavedeny po skončení projektu po roce 2009 u Spoluřešitele tohoto projektu v Moravských
sklárnách Květná.
- IMPULS-ASM, FI-IM5/050 projekt VaV MPO - Průmyslový výzkum agregace skelných materiálů výstupem projektu byl jeden patent a jeden užitný vzor.
- Projekt Bielokarpatská sklárska výskumno-vývojová a vzdelávacia základňa, který byl řízen
Trenčianskou univerzitou A. Dubčeka v Trenčíne. Projekt byl zaměřen na rozšíření výzkumné základny
hutního modelového pracoviště sklářských procesů a laboratoře GLASS CENTRA.
- EU - peníze středním školám.
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Pořadí člena týmu:

003

Titul před jménem:

Ing.

Příjmení:

Šnevajs

Jméno:

Radomír

Titul za jménem:
Funkce v rámci projektového týmu:

Vedení administrativy a účetní evidence

Název organizace:

Střední uměleckoprůmyslová škola sklářská Valašské Meziříčí

Funkce v rámci organizace:

Vedoucí ekonomického oddělení

Zapojení člena při přípravě projektu:
Účasten schůzek projektového týmu, v rámci svých kompetencí zajišťuje administrativní a účetní
evidenci v
rozsahu daného projektem.
Zapojení člena při realizaci projektu:
V rámci realizační fáze projektu zajišťuje:
- kontrolu dodavatelských faktur,
- přezkoumání věcné správnosti a přípustnosti dodavatelských faktur,
- kontrolu ostatních výdajů v návaznosti na rozpočet projektu,
- dohled nad průběhem řešení projektu ve vztahu k vyhlášeným podmínkám poskytovatele dotace,
- kontrola plnění podmínek povinné publicity (vyhotovení billboardu a pamětní desky bude součástí
stavebních prací).
Zapojení člena při udržitelnosti projektu:
V rámci monitoringu projektu bude spolupracovat s poradenskou firmou na zpracování monitorovacích
zpráv, a to
ve formě zajišťování účetních a ekonomických informací.
Popis zkušeností s relevantními projekty a aktivitami:
Zkušenosti z oblasti finanční analýzy, rozpočtování a vyhodnocování projektů.
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Pořadí člena týmu:

004

Titul před jménem:

Ing.

Příjmení:

Bartoň

Jméno:

Milan

Titul za jménem:
Funkce v rámci projektového týmu:

Projektový manažer

Název organizace:

BARTON & BARTON, s.r.o.

Funkce v rámci organizace:

Ředitel

Zapojení člena při přípravě projektu:
V rámci svých kompetencí je zodpovědný za přípravu žádosti a dokumentace pro dotaci ze strukturálních
fondů a
její předložení příslušným orgánům. Účastní se schůzek projektového týmu a komunikuje s jejími členy.
Je zapojen do realizace výběrového řízení na dodavatele projektové dokumentace v rámci projektu a
spolupracuje na přípravě finanční a ekonomické analýzy projektu.
Zapojení člena při realizaci projektu:
Nezapojen.
Zapojení člena při udržitelnosti projektu:
Nezapojen.
Popis zkušeností s relevantními projekty a aktivitami:
Byl účasten mnoha rozsáhlých projektů z oblasti stavebnictví. Má zkušenosti se zpracováním studií
proveditelnosti v rámci ROP Střední Morava, Operačního programu Podnikání a inovace, apod. Dále má
zkušenosti z oblasti dotačního managementu (administrace získaných dotací, tvorba výběrových řízení,
apod.).
Mezi jeho další relevantní znalosti patří:
- příprava strategických plánů obcí a jejich naplňování,
- tvorba podnikatelských záměrů včetně zpracování ekonomické části,
- tvorba žádostí o platbu v rámci ROP Střední Morava, OPPI,
- tvorba monitorovacích zpráv v rámci ROP Střední Morava, OPPI,
- konzultace k dotačním titulům.
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5. Žadatel projektu
Validní dle ROS:

Ne

Název žadatele:

Střední uměleckoprůmyslová škola sklářská Valašské Meziříčí

IČ:

00845060

DIČ:
Právní forma:

Příspěvková organizace zřízená územním samosprávným celkem

Plátce DPH:

Ne

Je plátcem DPH ve vztahu k
aktivitám projektu:

Ne

Žadatel splňuje definici MSP:

Ne

Počet zaměstnanců:
Typ podniku:

Velký

Typ žadatele:

Školy a školská zařízení (tj. právnická osoba zapsaná ve školském
rejstříku)

Statutární zástupci:
Příjmení:

Budayová

Jméno:

Titul před:

Mgr.

Titul za:

Dana

Funkce osoby: ředitelka školy, statutární orgán

Telefon:

571615563

Fax:

571621001

Telefon II.:

603571548

Email:

reditel@sklarskaskola.cz

Dana

Kontaktní osoby:
Příjmení:

Budayová

Jméno:

Titul před:

Mgr.

Titul za:

Funkce osoby: ředitelka školy, statutární orgán

Telefon:

571615563

Fax:

571621001

Telefon II.:

603571548

Email:

reditel@sklarskaskola.cz

Příjmení:

Serafinová

Jméno:

Milena

Titul před:

Titul za:

Funkce osoby: Asistentka ředitelky

Telefon:

571621466

Fax:

571621001

Telefon II.:

571613203

Email:

kancelarr@sklarskaskola.cz

Hlavní kontaktní osoba:

Budayová Dana
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Oficiální adresa:
Validní dle RUIAN:

Ano

Kraj:

Zlínský kraj

Okres:

Vsetín

Obec:

Valašské Meziříčí

Část obce:

Krásno nad Bečvou

Ulice:

Zašovská

Městská část:
PSČ:

75701

Číslo popisné:

WWW:

http://www.sklarskaskola.cz

Číslo orientační:

100

Adresa pro doručení:
Validní dle RUIAN:

Ano

Kraj:

Zlínský kraj

Okres:

Vsetín

Obec:

Valašské Meziříčí

Část obce:

Krásno nad Bečvou

Ulice:

Zašovská

Městská část:
PSČ:

75701

Číslo popisné:

WWW:

http://www.sklarskaskola.cz

100

Číslo orientační:
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6. Zkušenosti žadatele
Pořadí reference:

001

Název projektu/akce:

Školní ateliérová huť

Jméno (název) žadatele/předkladatele/realizátora:

Střední uměleckoprůmyslová škola sklářská
Valašské Meziříčí

Celkové výdaje projektu/akce:

23 150 897,80

Období realizace projektu/akce (měsíc/rok):

12/1999 - 12/2001

Zdroje financování/poskytovatel dotace:

Ministerstvo školství a tělovýchovy ČR

Název grantu/programu:

Investiční akce

Popis projektu/akce a jeho výstupů:
Investiční výstavba školní ateliérové huti. Výstupem investice byla výstavba odborných pracovišť
sklářské výroby (hutní pracoviště se dvěma pánvovými tavícími agregáty, brusírna, kulírna, pracoviště
uměleckých vitráží a tavených plastik, pracoviště fussingu) a vybudování materiálně technického
zajištění potřeby aplikovaného průmyslového výzkumu a vývoje ve sklářství.
Popis zapojení žadatele do přípravy, realizace a provozu projektu/akce:
Žadatel vedl investiční akci ve všech jejích fázích a přímo se podílel na realizaci investičního záměru.

Pořadí reference:

002

Název projektu/akce:

GLASS CENTRUM

Jméno (název) žadatele/předkladatele/realizátora:

Střední uměleckoprůmyslová škola sklářská
Valašské Meziříčí

Celkové výdaje projektu/akce:

25 159 000,00

Období realizace projektu/akce (měsíc/rok):

04/1999 - 12/2001

Zdroje financování/poskytovatel dotace:

Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR

Název grantu/programu:

Rozvoj center špičkových průmyslových výrobků a
technologií

Popis projektu/akce a jeho výstupů:
Výstupem projektu bylo vytvoření stálého řešitelského týmu a vybudování materiálně technického
zajištění potřeby aplikovaného průmyslového výzkumu a vývoje ve sklářství.
Popis zapojení žadatele do přípravy, realizace a provozu projektu/akce:
Žadatel byl autorem projektu a příjemcem dotace, spolupříjemci dotace byly dále Laboratoř
anorganických materiálů při AV ČR a VŠCHT Praha a Sklářský ústav Hradec Králové. Žadatel vedl projekt
ve všech jeho fázích a přímo se podílel na výzkumu a vývoji nových technologií.

Pořadí reference:

003

Název projektu/akce:

IMPULS MSK

Jméno (název) žadatele/předkladatele/realizátora:

Střední uměleckoprůmyslová škola sklářská
Valašské Meziříčí

Celkové výdaje projektu/akce:

28 252 000,00

Období realizace projektu/akce (měsíc/rok):

06/2006 - 06/2009
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Zdroje financování/poskytovatel dotace:

MPO ČR (45%), Moravské sklárny Květná (55%)

Název grantu/programu:

IMPULS

Popis projektu/akce a jeho výstupů:
Projekt zaměřený na výzkum a vývoj technologií tavicích procesů s cílem snížení odpadovosti,
energetické náročnosti a ekologické zátěže sklářské výroby užitkového a dekoračního skla. Byly vydány
3 užitné vzory a 3 patenty. Byla vydána odborná publikace "Barvení skla".
Popis zapojení žadatele do přípravy, realizace a provozu projektu/akce:
Žadatel byl autorem projektu - příjemcem dotace, spolupříjemci dotace byly Moravské sklárny Květná, s.
r. o. a Laboratoř anorganických materiálů při AV ČR a VŠCHT Praha. Žadatel vedl projekt ve všech jeho
fázích a přímo se podílel na výzkumu a vývoji nových technologií tavicích procesů.

Pořadí reference:

004

Název projektu/akce:

Agregace skelných materiálů

Jméno (název) žadatele/předkladatele/realizátora:

Střední uměleckoprůmyslová škola sklářská
Valašské Meziříčí

Celkové výdaje projektu/akce:

19 000 000,00

Období realizace projektu/akce (měsíc/rok):

05/2008 - 12/2010

Zdroje financování/poskytovatel dotace:

MPO ČR (40%), Moravské sklárny Květná, s. r. o.
(60%)

Název grantu/programu:

IMPULS

Popis projektu/akce a jeho výstupů:
Projekt zaměřený na výzkum a vývoj agregace skelných materiálů, včetně odpadového skla, a jeho
interiérového a uměleckého využití. Cílem byl vývoj nových skel a využití odpadového skla technologií
sintrování s přihlédnutím ke snížení energetické a ekologické zátěže sklářské výroby. Výstupem bylo
vydání jednoho užitného vzoru a jednoho patentu.
Popis zapojení žadatele do přípravy, realizace a provozu projektu/akce:
Žadatel byl autorem projektu - příjemcem dotace, spolupříjemci dotace byly Moravské sklárny Květná, s.
r .o. a Laboratoř anorganických materiálů při AV ČR a VŠCHT Praha. Žadatel vedl projekt ve všech jeho
fázích a přímo se podílel na výzkumu a vývoji nových technologií.

Pořadí reference:

005

Název projektu/akce:

Inovace výuky digitalizací učebních textů

Jméno (název) žadatele/předkladatele/realizátora:

Střední uměleckoprůmyslová škola sklářská
Valašské Meziříčí

Celkové výdaje projektu/akce:

737 370,00

Období realizace projektu/akce (měsíc/rok):

08/2012 - 08/2014

Zdroje financování/poskytovatel dotace:

MŠMT (strukturální fond 85%; státní rozpočet 15%)

Název grantu/programu:

OP VK: EU peníze středním školám

Popis projektu/akce a jeho výstupů:
Cílem projektu je prostřednictvím nových metod a nástrojů docílit zlepšení stavu počátečního vzdělávání
na střední škole. Výstupem je vytvoření a ověření 15 sad digitalizovaných učebních textů.
Popis zapojení žadatele do přípravy, realizace a provozu projektu/akce:
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Žadatel je autorem projektu a podílí se na všech jeho fázích.

Pořadí reference:

006

Název projektu/akce:

Bielokarpatská sklárska výskumno-vývojová a
vzdelávacia základňa

Jméno (název) žadatele/předkladatele/realizátora:

Univerzita Alexandra Dubčeka Trenčín, partner:
SUPŠ sklářská

Celkové výdaje projektu/akce:

17 069 825,00

Období realizace projektu/akce (měsíc/rok):

08/2009 - 03/2012

Zdroje financování/poskytovatel dotace:

ERDF, Státní rozpočet, Zlínský kraj

Název grantu/programu:

Program cezhraničnej spolupráce SR a ČR

Popis projektu/akce a jeho výstupů:
Projekt zaměřený na výzkum a vývoj nových skel a příslušných technologií rozšířením laboratorní a
technologické vybavenosti. Výstupem bylo dovybavení hutního modelového pracoviště o měřící systémy
spotřeby vzduchu a zemního plynu a dále slinovací experimentální pec.
Popis zapojení žadatele do přípravy, realizace a provozu projektu/akce:
SUPŠ sklářská byla hlavním přeshraničním partnerem projektu a podílela se v rozsahu stanoveným
projektem na všech jeho fázích.
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7. Partner projektu

Žádost finálně uložena v IS BENEFIT7 dne: 19.11.2013 18:37 Unikátní klíč: 33vuJPØØØ2

Strana 18 z 49

Finální verze žádosti (ROP-IP)

8. Harmonogram projektu
Název aktivity:

Předinvestiční fáze - období přípravných prací (sestavení a jmenování
členů projektového týmu, zpracování popisu investičního záměru
projektantem, sestavení rozpočtu projektu, zpracování podkladových
dokumentů pro podání žádosti o dotaci).

Začátek aktivity:

02.04.2013

Konec aktivity:

14.12.2013

Název aktivity:

Výběrové řízení na dodavatele stavebních prací

Začátek aktivity:

15.01.2014

Konec aktivity:

30.05.2014

Název aktivity:

Výběrové řízení na technický dozor a koordinátora bezpečnosti

Začátek aktivity:

01.04.2014

Konec aktivity:

31.05.2014

Název aktivity:

Realizace stavebních prací (realizační/investiční fáze projektu) včetně
výkonu stavebního dozoru

Začátek aktivity:

01.07.2014

Konec aktivity:

30.04.2015

Název aktivity:

Zkušební provoz

Začátek aktivity:

01.05.2015

Konec aktivity:

30.06.2015

Název aktivity:

Kolaudace objektu

Začátek aktivity:

01.05.2015

Konec aktivity:

31.05.2015

Název aktivity:

Podání závěrečné monitorovací zprávy včetně žádosti o platbu

Začátek aktivity:

01.07.2015

Konec aktivity:

14.08.2015
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Datum zahájení projektu:

02.04.2013

Datum ukončení projektu:

14.08.2015

Doba trvání projektu v měsících:

28,40

Předpokládané datum zahájení fyzické realizace projektu:

01.07.2014

Předpokládané datum ukončení fyzické realizace projektu:

30.06.2015

Popis časové realizace:
Předinvestiční fáze - období přípravných prací
- vypracování projektové dokumentace,
- zřízení projektového týmu,
- zpracování žádosti do ROP Střední Morava.
Investiční fáze
- výběrové řízení na dodavatele stavebních prací,
- výběrové řízení na technický dozor a koordinátora bezpečnosti,
- realizace stavebních prací,
- zkušební provoz,
- kolaudace,
- podání závěrečné monitorovací zprávy včetně žádosti o platbu.
Ukončení projektu je dáno datem 14.8.2015 (mezní datum pro podání závěrečné žádosti o platbu). Před
tímto datem bude současně podáno závěrečné monitorovací hlášení bez žádosti o platbu, jehož přílohou
bude i návrh závěrečného vyúčtování způsobilých výdajů (bude předloženo nejpozději do 40 pracovních
dnů od převzetí díla od dodavatele).
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9. Podpora de-minimis
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10. Další podpory ve vztahu k projektu
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11. Hodnoty indikátorů
Kód

Název indikátoru

Výchozí
hodnota

Plánovaná
hodnota

Rozdíl

Měrná
jednotka

Předpokládané
datum plnění:

31.21.

Počet podpořených projektů s
pozitivním vlivem na udržitelný
rozvoj

0,00

1,00

1,00

Počet

30.06.2015

31.22.

Počet podpořených projektů s
pozitivním vlivem na rovné
příležitosti

0,00

1,00

1,00

Počet

30.06.2015

31.67.

Počet uživatelů majících prospěch
z podpořených vzdělávacích
zařízení

0,00

141,00

141,00

Počet

31.12.2016

36.21.

Plocha nově vybudovaných objektů
pro vzdělávání (města)

0,00

514,00

514,00

m2

30.06.2015

36.41.

Počet regenerovaných,
revitalizovaných a nových objektů
pro vzdělávání - ve městech

0,00

1,00

1,00

Počet

30.06.2015

65.51.00

Zvýšení atraktivity podpořených
měst a obcí

100,00

209,00

109,00

%

30.06.2016
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12. Udržitelný rozvoj
Kvantifikovatelná environmentální kritéria:
Číslo:

19

Název:

Zahrnuje projekt environmentální vzdělávání, výchovu a osvětu

Výchozí hodnota:

0,00

Cílová hodnota:

1,00

Datum cílové hodnoty: 14.08.2015
Měrná jednotka:

počet projektů

Popis aktivit/opatření/dopadu projektu:
Po realizaci projektu budou v novém objektu umístěny vzdělávací nástěnky z oblastí environmentálních
témat, např. recyklace skla, využití recyklovaného odpadu při výrobě skla a vlivu výroby skla na životní
prostředí.
Nekvantifikovatelná environmentální kritéria:
Číslo:

45

Vliv projektu na udržitelný rozvoj:
Přispěje realizace projektu k úsporám energie či ke zvýšení výroby energie z obnovitelných zdrojů ?
Popis aktivit/opatření/dopadu projektu:
Přístavbou nového objektu školy a přestěhováním výuky z výškové budovy, která byla vybudována v 60. letech,
dojde díky novým stavebním standardům a nárokům na spotřebu energie u nové výstavby, ke snížení nákladů na
vytápění a elektrickou energii.
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13. Rozpočet projektu
Kód

Název výdaje

Počet
kusů

01

Řízení projektu

01.01

Osobní náklady
projektového týmu

0

01.02

Odvody soc. a zdr. pojištění
zaměstnavatele za
zaměstnance

01.03

Cena kusu

Výdaj celkem

Z toho
Jednotka
neinvestiční

Procento

0,00

0,00

0

0,00

0,00

0,00

0

0

0,00

0,00

0,00

0

Režijní náklady (pronájem,
spotř. materiál, telefony/net,
energie, režie)

0

0,00

0,00

0,00

0

01.04

Cestovní náhrady

0

0,00

0,00

0,00

0

01.05

Finanční výdaje a poplatky

0

0,00

0,00

0,00

0

01.06

Pořízení dlouhodobého
hmotného majetku

0

0,00

0,00

0,00

0

01.07

Pořízení drobného
dlouhodobého hmotného
majetku

0

0,00

0,00

0,00

0

01.08

Nákup dlouhodového
nehmotného majetku
(patenty, know-how, licence)

0

0,00

0,00

0,00

0

02

Publicita a marketing
projektu

43 000,00

0,00

0,21

02.01

Publicita (informační tabule,
pamětní desky)

1

43 000,00

43 000,00

0,00 kč

0,21

02.02

Marketingové a propagační
aktivity projektu ( do 2 %
CZV )

0

0,00

0,00

0,00

0

03

Nákup služeb

134 000,00

0,00

0,67

03.01

Audit a odborné znalecké
posudky (např. oceňování
majetku)

0

0,00

0,00

0,00

0

03.02

Poradenství - finanční,
ekonomické, právní,
technické

0

0,00

0,00

0,00

0

03.03

Překlady a tlumočení

0

0,00

0,00

0,00

0

03.04

Výběrová řízení - zadávací
dokumentace, organizace
výběr. řízení

134 000,00

0,00

0,67

03.04. Výběrové řízení na
01
projektanta

1

37 000,00

37 000,00

0,00 Kč

0,18

03.04. Výběrové řízení na
02
zhotovitele stavby

1

97 000,00

97 000,00

0,00 Kč

0,48

03.05

Ostatní služby

0

0,00

0,00

0,00

0

04

Náklady na stavební část a
nákup technologií

19 887 400,00

0,00

99,12

04.01

Zabezpeční výstavby
(inženýrská činnost)

318 970,00

0,00

1,59

04.01. Technický dozor investora
01

1

200 000,00

200 000,00

0,00 Kč

1

04.01. Koordinátor bezpečnosti
02
práce

1

50 000,00

50 000,00

0,00 Kč

0,25
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04.01. Inženýrská činnost pro
03
územní rozhodnutí a vydání
stavebního povolení

1

38 720,00

38 720,00

0,00 Kč

0,19

04.01. Autorský dozor
04

1

30 250,00

30 250,00

0,00 Kč

0,15

04.02

Pořízení pozemků do 10%
CZV

0

0,00

0,00

0,00

0

04.03

Pořízení staveb

0

0,00

0,00

0,00

0

04.04

Dokumentace projektu (do 5
% CZV) z toho dokumentace
pro přípravu žádosti (max
120 tis. Kč )

603 430,00

0,00

3,01

04.04. Projektová dokumentace
01
(Objemová studie, DUR,
DSP, RPD, poplatky)

1

503 430,00

503 430,00

0,00 Kč

2,51

04.04. Příprava žádosti
02

1

100 000,00

100 000,00

0,00 Kč

0,5

18 965 000,00

0,00

94,52

04.05

Stavební část stavby v
členění dle SO

04.05. SO 01 Přístavba budovy
01
odborných učeben
04.05. SO 02 Stavební úpravy
02
budovy č.p. 603
04.05. FS 03 Venkovní kanalizace
03
04.05. FS 04 Stavební úpravy
04
výtahu
04.05. FS 05 Přeložka SLP kabelů
05
04.05. FS 06 Zpevněné plochy,
06
chodníky

2815

5 585,15

15 722 197,25

0,00 m3

78,36

480

3 630,00

1 742 400,00

0,00 m3

8,68

50

5 445,00

272 250,00

0,00 bm

1,36

1

786 503,25

786 503,25

0,00 ks

3,92

30

2 016,65

60 499,50

0,00 m

0,3

150

2 541,00

381 150,00

0,00 m2

1,9

04.06

Technologická zařízení
(nákup a leasing
technologických zařízení nové i použité zařízení)

0

0,00

0,00

0,00

0

04.07

Nákup dlouhodobého
nehmotného majetku
(patenty, know-how, licence)

0

0,00

0,00

0,00

0

04.08

Náklady na demolice staveb

0

0,00

0,00

0,00

0

05

Dlouhodobý hmotný a
nehmotný majetek

0,00

0,00

0

05.01

Nákup nebo technické
zhodnocení dlouhodobého
hmotného majetku

0

0,00

0,00

0,00

0

05.02

Nákup nebo technické
zhodnocení dlouhodobého
nehmotného majetku

0

0,00

0,00

0,00

0

05.03

Nákup drobného
dlouhodobého hmotného
majetku

0

0,00

0,00

0,00

0

05.04

Nákup jiného majetku

0

0,00

0,00

0,00

0

06

Jiné náklady

0,00

0,00

0

06.01

DPH, kdy není nárok na
odpočet na vstupu

0

0,00

0,00

0,00

0

06.02

Ostatní (specifikujte)

0

0,00

0,00

0,00

0

07

Křížové financování (do 20%
CZV )

0,00

0,00

0

07.01

Osobní náklady
projektového týmu

0,00

0,00

0

0

0,00
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07.02

Odvody soc. a zdrav.
pojištění zaměstnavatele za
zaměstnance

0

0,00

0,00

0,00

0

07.03

Režijní náklady (pronájem,
spotřební materiál,
telefony/net, energie, režie)

0

0,00

0,00

0,00

0

07.04

Cestovní náhrady

0

0,00

0,00

0,00

0

07.05

DPH, kdy není nárok na
odpočet na vstupu

0

0,00

0,00

0,00

0

08

Způsobilé výdaje celkem

20 064 400,00

0,00

100

08.01

Způsobilé výdaje celkem
bez křížového financování

20 064 400,00

0,00

100

08.02

Křížové financování

0,00

0,00

0

09

Nezpůsobilé výdaje celkem

0,00

0,00

0

10

Celkové výdaje projektu

20 064 400,00

0,00

100

0

0,00
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14. Přehled financování projektu
Náklady projektu v Kč
Celkové výdaje projektu

20 064 400,00

Celkové způsobilé výdaje

20 064 400,00

Celkové způsobilé investiční výdaje

20 064 400,00

Celkové způsobilé neinvestiční výdaje

0,00

Jiné peněžní příjmy projektu

0,00

Příjmy projektu dle článku 55

0,00

Způsobilé výdaje bez příjmů (finanční
mezera)

Procenta z celkových nákladů

20 064 400,00

Křížové financování
Vlastní podíl žadatele
- Veřejné prostředky
- Soukromé prostředky

3 009 660,00

15,00

0,00

0,00

17 054 740,00

85,00

17 054 740,00

85,00

Dotace projektu
- Dotace z rozpočtu RR
- z toho EU
Žadatel

3 009 660,00

- Úvěry bank
- Ostatní zdroje
- Přímé výnosy
- Vlastní zdroje

3 009 660,00
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15. Finanční plán
Pořadí žádosti o platbu:

01

Předpokládaná požadovaná částka k proplacení dotace RR (Kč):

659 727,50

Datum předložení žádosti o platbu:

30.06.2014

Z toho neinvestiční (Kč):
Z toho investiční (Kč):

0,00
659 727,50

Pořadí žádosti o platbu:
Předpokládaná požadovaná částka k proplacení dotace RR (Kč):
Datum předložení žádosti o platbu:

02
11 278 590,50
16.01.2015

Z toho neinvestiční (Kč):
Z toho investiční (Kč):

0,00
11 278 590,50

Pořadí žádosti o platbu:
Předpokládaná požadovaná částka k proplacení dotace RR (Kč):
Datum předložení žádosti o platbu:

03
5 116 422,00
14.08.2015

Z toho neinvestiční (Kč):
Z toho investiční (Kč):

0,00
5 116 422,00
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16. Prioritní téma
Název prioritního téma:

Vzdělávací infrastruktura

Číslo prioritního téma:

75

Prostředky z EU v Kč:

17 054 740,00

Název typu území:

Město

Číslo typu území:

01

Název hospodářské činnosti:

Vzdělávání

Číslo hospodářské činnosti:

18
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17. Výběrová řízení
Pořadové číslo VŘ:

001

Je VŘ evidováno v ISVZ:

Ne

Název VŘ:

Projektová dokumentace přístavby odborných učeben a
stavebních úprav budovy č.p.603

Vyplňované údaje k:

Výběrové řízení

VŘ dle výše předpokládané hodnoty:

Veřejná zakázka malého rozsahu (VZMR)

Stav VŘ:

Výběrové řízení ukončeno

Druh výběrového/zadávacího řízení:
Vybráno:

Ano

Specifikace druhu zadavatele:

veřejný zadavatel

Druh VŘ podle předmětu:

Služby

Předpokládaná hodnota v Kč bez DPH:
Nasmlouvaná cena v Kč bez DPH:

395 000,00

Předpokládané/skutečné datum zahájení VŘ:

01.10.2013

Předpokládané/skutečné datum ukončení VŘ:

30.10.2013

Datum podpisu smlouvy o dílo:

30.10.2013

Popis:

Výběrové řízení s více dodavateli:

Ne

Dodavatel(é) výběrového řízení:
Název dodavatele/
Adresa dodavatele(pouze pro nevalidovaného
dodavatele)

IČ nebo RČ/
DIČ

EP Rožnov, a.s.

45193631

Nasmlouvaná
cena v Kč bez
DPH/
Právní forma

Skutečná cena
VŘ po podpisu
dodatku v Kč
bez DPH

395 000,00
Akciová společnost
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Pořadové číslo VŘ:

002

Je VŘ evidováno v ISVZ:

Ne

Název VŘ:

Výkon technického dozoru a koordinátora BOZP

Vyplňované údaje k:

Výběrové řízení

VŘ dle výše předpokládané hodnoty:

Veřejná zakázka malého rozsahu (VZMR)

Stav VŘ:

Výběrové řízení plánováno

Druh výběrového/zadávacího řízení:
Vybráno:

Ano

Specifikace druhu zadavatele:

veřejný zadavatel

Druh VŘ podle předmětu:

Služby

Předpokládaná hodnota v Kč bez DPH:

206 611,00

Předpokládané/skutečné datum zahájení VŘ:

01.04.2014

Předpokládané/skutečné datum ukončení VŘ:

31.05.2014

Datum podpisu smlouvy o dílo:
Popis:

Výběrové řízení s více dodavateli:

Ne
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Pořadové číslo VŘ:

003

Je VŘ evidováno v ISVZ:

Ne

Název VŘ:

SUPŠ sklářská Valašské Meziříčí - přístavba odborných
učeben a stavební úpravy budovy č. p. 603

Vyplňované údaje k:

Výběrové řízení

VŘ dle výše předpokládané hodnoty:

Podlimitní

Stav VŘ:

Výběrové řízení plánováno

Druh výběrového/zadávacího řízení:

Otevřené řízení (§27)

Vybráno:

Ano

Specifikace druhu zadavatele:

veřejný zadavatel

Druh VŘ podle předmětu:

Stavební práce

Předpokládaná hodnota v Kč bez DPH:

15 709 090,00

Předpokládané/skutečné datum zahájení VŘ:

15.01.2014

Předpokládané/skutečné datum ukončení VŘ:

30.05.2014

Datum podpisu smlouvy o dílo:
Popis:

Výběrové řízení s více dodavateli:

Ne
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Pořadové číslo VŘ:

004

Je VŘ evidováno v ISVZ:

Ne

Název VŘ:

Výběr zpracovatele objemové studie

Vyplňované údaje k:

Výběrové řízení

VŘ dle výše předpokládané hodnoty:

Veřejná zakázka malého rozsahu (VZMR)

Stav VŘ:

Výběrové řízení ukončeno

Druh výběrového/zadávacího řízení:
Vybráno:

Ano

Specifikace druhu zadavatele:

veřejný zadavatel

Druh VŘ podle předmětu:

Služby

Předpokládaná hodnota v Kč bez DPH:
Nasmlouvaná cena v Kč bez DPH:

45 000,00

Předpokládané/skutečné datum zahájení VŘ:

27.03.2013

Předpokládané/skutečné datum ukončení VŘ:

15.04.2013

Datum podpisu smlouvy o dílo:

15.04.2013

Popis:

Výběrové řízení s více dodavateli:

Ne

Dodavatel(é) výběrového řízení:
Název dodavatele/
Adresa dodavatele(pouze pro nevalidovaného
dodavatele)

IČ nebo RČ/
DIČ

IPR spol. s r.o.

47667109

Nasmlouvaná
cena v Kč bez
DPH/
Právní forma

Skutečná cena
VŘ po podpisu
dodatku v Kč
bez DPH

45 000,00
Společnost s ručením omezeným
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Pořadové číslo VŘ:

005

Je VŘ evidováno v ISVZ:

Ne

Název VŘ:

Výběr zpracovatele výběrového řízení na projektanta

Vyplňované údaje k:

Výběrové řízení

VŘ dle výše předpokládané hodnoty:

Veřejná zakázka malého rozsahu (VZMR)

Stav VŘ:

Výběrové řízení ukončeno

Druh výběrového/zadávacího řízení:
Vybráno:

Ano

Specifikace druhu zadavatele:

veřejný zadavatel

Druh VŘ podle předmětu:

Služby

Předpokládaná hodnota v Kč bez DPH:
Nasmlouvaná cena v Kč bez DPH:

30 578,00

Předpokládané/skutečné datum zahájení VŘ:

22.08.2013

Předpokládané/skutečné datum ukončení VŘ:

09.09.2013

Datum podpisu smlouvy o dílo:

09.09.2013

Popis:

Výběrové řízení s více dodavateli:

Ne

Dodavatel(é) výběrového řízení:
Název dodavatele/
Adresa dodavatele(pouze pro nevalidovaného
dodavatele)

IČ nebo RČ/
DIČ

BARTON & BARTON, s.r.o.

26832232

Nasmlouvaná
cena v Kč bez
DPH/
Právní forma

Skutečná cena
VŘ po podpisu
dodatku v Kč
bez DPH

30 578,00
Společnost s ručením omezeným
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Pořadové číslo VŘ:

006

Je VŘ evidováno v ISVZ:

Ne

Název VŘ:

Zpracovatel žádosti o dotaci

Vyplňované údaje k:

Výběrové řízení

VŘ dle výše předpokládané hodnoty:

Veřejná zakázka malého rozsahu (VZMR)

Stav VŘ:

Výběrové řízení ukončeno

Druh výběrového/zadávacího řízení:
Vybráno:

Ano

Specifikace druhu zadavatele:

veřejný zadavatel

Druh VŘ podle předmětu:

Služby

Předpokládaná hodnota v Kč bez DPH:
Nasmlouvaná cena v Kč bez DPH:

82 644,00

Předpokládané/skutečné datum zahájení VŘ:

27.03.2013

Předpokládané/skutečné datum ukončení VŘ:

05.04.2013

Datum podpisu smlouvy o dílo:

05.04.2013

Popis:

Výběrové řízení s více dodavateli:

Ne

Dodavatel(é) výběrového řízení:
Název dodavatele/
Adresa dodavatele(pouze pro nevalidovaného
dodavatele)

IČ nebo RČ/
DIČ

BARTON & BARTON, s.r.o.

26832232

Nasmlouvaná
cena v Kč bez
DPH/
Právní forma

Skutečná cena
VŘ po podpisu
dodatku v Kč
bez DPH

82 644,00
Společnost s ručením omezeným
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Pořadové číslo VŘ:

007

Je VŘ evidováno v ISVZ:

Ne

Název VŘ:

Zpracovatel výběrového řízení na stavební práce

Vyplňované údaje k:

Výběrové řízení

VŘ dle výše předpokládané hodnoty:

Veřejná zakázka malého rozsahu (VZMR)

Stav VŘ:

Výběrové řízení plánováno

Druh výběrového/zadávacího řízení:
Vybráno:

Ano

Specifikace druhu zadavatele:

veřejný zadavatel

Druh VŘ podle předmětu:

Služby

Předpokládaná hodnota v Kč bez DPH:

80 165,00

Předpokládané/skutečné datum zahájení VŘ:

02.12.2013

Předpokládané/skutečné datum ukončení VŘ:

08.01.2014

Datum podpisu smlouvy o dílo:
Popis:

Výběrové řízení s více dodavateli:

Ne
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18. Horizontální témata
Doložte, že projekt nemá negativní vliv na udržitelný rozvoj:
Realizace projektu si nevyžádá zábor zemědělské půdy, nedotýká se památkově chráněných objektů a
neprochází chráněným územím. Využití území nebude současně požadovat posouzení vlivů na životní prostředí.
Klima nebude ovlivněno. V období výstavby dojde k mírnému, krátkodobému zvýšení emisí výfukových plynů z
nákladních automobilů a stavebních mechanismů. Výstavba bude prováděna v souladu s obecnými technickými
požadavky na výstavbu a bude respektovat právní předpisy ČR, politiky EU a ČR v oblasti životního prostředí. V
oblastech, ve kterých projekt působí, vědomě napomáhá udržitelnosti, zejména pak její sociální a
environmentální složky. Lze tedy s určitostí konstatovat, že projekt svým charakterem nemá negativní vliv na
životní prostředí.
Doložte, že projekt nemá negativní vliv na rovné příležitosti:
Nová přístavba školy a stavební úpravy budou v rámci projektu řešeny bezbariérově a umožní tak přístup ke
vzdělávání i pro tělesně postižené zájemce. Přístup ke vzdělávání na škole budou mít žadatelé bez rozdílu
pohlaví, rasy, světového názoru, sexuální orientace, apod.
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19. Rovné příležitosti
Číslo:

1

Název:

Projekt obsahuje vybudování zařízení pro zlepšení pohybu osob se sníženou mobilitou.

Popis:
Objekt bude splňovat požadavky na bezbariérové úpravy (nájezdy, bezbariérové vstupy, bezbariérové sociální
zařízení, výtah upravený pro potřeby handicapovaných osob), čímž umožní integraci osob postižených sociální
exkluzí do společenského "života" .
Číslo:

9

Název:

Projekt přispěje ke zlepšení přístupu znevýhodněných skupin ke vzdělávání.

Popis:
Realizací projektu bude zajištěn přístup do školy pro pohybově omezené občany, a to díky bezbariérově řešené
přístavbě školy a stavebním úpravám výtahu, který bude řešen bezbariérově včetně vnějších bezbariérových
návazností.
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20. Publicita
Způsob zajištění publicity:

Oznámení na billboardech

Konkrétní opatření pro zajištění publicity:
Bezprostředně po zahájení fyzické realizace projektu bude v místě realizace projektu umístěna informační cedule
(billboard), která bude obsahovat plochu, kde bude veřejnost informována o finanční spoluúčasti EU. Tato část
bude zabírat minimálně 25 % celkové plochy panelu a bude zobrazovat symbol EU odpovídající platným
specifikacím, odkaz na EU, odkaz na ERDF, logo ROP Střední Morava a standardní slogan zdůrazňující přínos
Společenství, přičemž symbol bude viditelný a text čitelný. Dále bude na billboardu povinně umístěn název
projektu, který bude případně doplněn o vizualizaci. Informační cedule bude na místě realizace projektu
zachována po celou dobu realizace.

Způsob zajištění publicity:

Oznámení na specifických internetových stránkách

Konkrétní opatření pro zajištění publicity:
Na internetových stránkách školy bude umístěno oznámení o spolufinancování projektu prostřednictvím ROP
Střední Morava.

Způsob zajištění publicity:

Viditelné umístění trvalé informační desky

Konkrétní opatření pro zajištění publicity:
Na nové přístavbě školy bude po ukončení investice na viditelném místě umístěna pamětní deska odkazující se
na spolufinancování z ROP Střední Morava.

Způsob zajištění publicity:

Souhlas se zveřejněním v seznamu příjemců

Konkrétní opatření pro zajištění publicity:
Žadatel souhlasí se zveřejněním projektu v seznamu příjemců.

Způsob zajištění publicity:

Zvláštní tiskové a mediální zprávy

Konkrétní opatření pro zajištění publicity:
Informace o projektu a o podpoře spolufinancování z fondů EU resp. ERDF bude uvedena také v regionálním
tisku.
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22. Přílohy projektu
Název přílohy:

Doklady o právní subjektivitě žadatele

Číslo přílohy:

1

Požadovaná
příloha:

Povinné přílohy-projektová žádost

Počet listů:

19

Počet vyhotovení:

2

Doložena:

Ano

Nerelevantní:

Ne

Datum schválení:
Přílohu zadal:

REDITEL@SKLARSKASKOLA.CZ

Příloha:
Popis:

Název přílohy:

Marketingová analýza

Číslo přílohy:

2

Požadovaná
příloha:

Povinné přílohy-projektová žádost

Počet listů:

28

Počet vyhotovení:

2

Doložena:

Ano

Nerelevantní:

Ne

Datum schválení:
Přílohu zadal:

REDITEL@SKLARSKASKOLA.CZ

Příloha:
Popis:
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Název přílohy:

Popis investičního záměru

Číslo přílohy:

3

Požadovaná
příloha:

Povinné přílohy-projektová žádost

Počet listů:

23

Počet vyhotovení:

2

Doložena:

Ano

Nerelevantní:

Ne

Datum schválení:
Přílohu zadal:

REDITEL@SKLARSKASKOLA.CZ

Příloha:
Popis:

Název přílohy:

Finanční a ekonomická analýza projektu (FEA)

Číslo přílohy:

4

Požadovaná
příloha:

Povinné přílohy-projektová žádost

Počet listů:

17

Počet vyhotovení:

2

Doložena:

Ano

Nerelevantní:

Ne

Datum schválení:
Přílohu zadal:

REDITEL@SKLARSKASKOLA.CZ

Příloha:
Popis:

Název přílohy:

Doklady o zajištění financování

Číslo přílohy:

5

Požadovaná
příloha:

Povinné přílohy-projektová žádost

Počet listů:

2

Počet vyhotovení:

2

Doložena:

Ano

Nerelevantní:

Ne

Datum schválení:
Přílohu zadal:

REDITEL@SKLARSKASKOLA.CZ

Příloha:
Popis:
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Název přílohy:

Fotodokumentace stávajícího stavu

Číslo přílohy:

6

Požadovaná
příloha:

Povinné přílohy-projektová žádost

Počet listů:

3

Počet vyhotovení:

2

Doložena:

Ano

Nerelevantní:

Ne

Datum schválení:
Přílohu zadal:

REDITEL@SKLARSKASKOLA.CZ

Příloha:
Popis:

Název přílohy:

Územně plánovací informace

Číslo přílohy:

7

Požadovaná
příloha:

Povinné přílohy-projektová žádost

Počet listů:

3

Počet vyhotovení:

2

Doložena:

Ano

Nerelevantní:

Ne

Datum schválení:
Přílohu zadal:

REDITEL@SKLARSKASKOLA.CZ

Příloha:
Popis:

Název přílohy:

Čestná prohlášení

Číslo přílohy:

8

Požadovaná
příloha:

Povinné přílohy-projektová žádost

Počet listů:

1

Počet vyhotovení:

2

Doložena:

Ano

Nerelevantní:

Ne

Datum schválení:
Přílohu zadal:

REDITEL@SKLARSKASKOLA.CZ

Příloha:
Popis:
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Název přílohy:

Ceník pro posouzení hospodárnosti

Číslo přílohy:
Požadovaná
příloha:
Počet listů:

2

Počet vyhotovení:

2

Doložena:

Ano

Nerelevantní:

Ne

Datum schválení:
Přílohu zadal:

REDITEL@SKLARSKASKOLA.CZ

Příloha:
Popis:

Název přílohy:

Výpis z katastru nemovitostí a kopie katastrální mapy

Číslo přílohy:
Požadovaná
příloha:
Počet listů:

5

Počet vyhotovení:

2

Doložena:

Ano

Nerelevantní:

Ne

Datum schválení:
Přílohu zadal:

REDITEL@SKLARSKASKOLA.CZ

Příloha:
Popis:
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HARMONOGRAM PROJEKTU
Datum zahájení a ukončení projektu:

02.04.2013

14.08.2015

Datum fyzického zahájení a fyzického ukončení projektu:

01.07.2014

30.06.2015

2013
I.

II.

III.

IV.

V.

VI.

VII.

VIII.

IX.

X.

XI.

XII.

V.

VI.

VII.

VIII.

IX.

X.

XI.

XII.

02.04

Zahájení a ukončení projektu:
Fyz. zahájení a ukončení projektu:
Datum žádosti o platbu:
Předinvestiční fáze - období
přípravných prací (sestavení a
jmenování členů projektového týmu,
zpracování popisu investičního
záměru projektantem, sestavení
rozpočtu projektu, zpracování
podkladových dokumentů pro podání
žádosti o dotaci).
Výběrové řízení na dodavatele
stavebních prací
Výběrové řízení na technický dozor a
koordinátora bezpečnosti
Realizace stavebních prací
(realizační/investiční fáze projektu)
včetně výkonu stavebního dozoru
Zkušební provoz
Kolaudace objektu
Podání závěrečné monitorovací
zprávy včetně žádosti o platbu
2014
I.

II.

III.

IV.

Zahájení a ukončení projektu:
01.07

Fyz. zahájení a ukončení projektu:
Datum žádosti o platbu:

30.06

Předinvestiční fáze - období
přípravných prací (sestavení a
jmenování členů projektového týmu,
zpracování popisu investičního
záměru projektantem, sestavení
rozpočtu projektu, zpracování
podkladových dokumentů pro podání
žádosti o dotaci).
Výběrové řízení na dodavatele
stavebních prací
Výběrové řízení na technický dozor a
koordinátora bezpečnosti
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Realizace stavebních prací
(realizační/investiční fáze projektu)
včetně výkonu stavebního dozoru
Zkušební provoz
Kolaudace objektu
Podání závěrečné monitorovací
zprávy včetně žádosti o platbu
2015
I.

II.

III.

IV.

V.

VI.

VIII.

IX.

X.

XI.

XII.

14.08

Zahájení a ukončení projektu:
30.06

Fyz. zahájení a ukončení projektu:
Datum žádosti o platbu:

VII.

16.01

14.08

Předinvestiční fáze - období
přípravných prací (sestavení a
jmenování členů projektového týmu,
zpracování popisu investičního
záměru projektantem, sestavení
rozpočtu projektu, zpracování
podkladových dokumentů pro podání
žádosti o dotaci).
Výběrové řízení na dodavatele
stavebních prací
Výběrové řízení na technický dozor a
koordinátora bezpečnosti
Realizace stavebních prací
(realizační/investiční fáze projektu)
včetně výkonu stavebního dozoru
Zkušební provoz
Kolaudace objektu
Podání závěrečné monitorovací
zprávy včetně žádosti o platbu
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ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ

- ke dni podání žádosti mám vypořádané veškeré splatné závazky (včetně věcných) vůči orgánům státní správy,
samosprávy, územním rozpočtům, dále z úvěrů, půjček a podpor poskytnutých z veřejných zdrojů (posečkání s
úhradou závazků nebo dohoda o úhradě závazků a její řádné plnění se považují za vypořádané závazky): jedná
se o závazky vůči finančním úřadům, České správě sociálního zabezpečení (pojistné na sociální zabezpečení a
příspěvek na státní politiku zaměstnanosti), zdravotním pojišťovnám, Celní správě, Fondu národního majetku ČR,
Pozemkovému fondu ČR, Státnímu fondu životního prostředí, Státnímu fondu rozvoje bydlení, Státnímu fondu
dopravní infrastruktury, Státnímu fondu kultury, Státnímu fondu pro podporu a rozvoj české kinematografie,
Státnímu zemědělskému a intervenčnímu fondu a dále vůči krajům, obcím a svazkům obcí a rovněž i o závazky z
jiných projektů financovaných ze strukturálních fondů nebo Fondu soudržnosti vůči orgánům, které prostředky z
těchto fondů poskytují;
- proti mně jako statutárnímu orgánu (statutárním orgánům žadatele, pokud z příslušného zákona, statutů
organizací apod. vyplývá, že oprávněných členů statutárního orgánu je více než jeden) není zahájeno nebo
vedeno trestní řízení a nebyl jsem/nebyli jsme odsouzen/i pro trestný čin, jehož skutková podstata souvisela s
předmětem činnosti organizace, nebo pro trestný čin hospodářský nebo trestný čin proti majetku;
- mám zajištěno dostatečné množství finančních prostředků na: spolufinancování projektu; profinancování
realizační fáze; pokrytí případných provozních ztrát po dobu povinné udržitelnosti projektu;
- na dobu realizace a dobu udržitelnosti projektu (tj. 5 let od ukončení projektu; pro příjemce z řad malých a
středních podnikatelů platí tato lhůta pouze po dobu 3 let) mám vyřešeny a prokazatelně zajištěny vlastnické
vztahy k místu/předmětu realizace projektu, a to takovým způsobem, že v žádném případě nebude ohrožena
realizace a ani udržitelnost projektu;
- projekt (jeho realizace i výstupy) nemá prokazatelně negativní vliv na žádnou z horizontálních témat (rovné
příležitosti a udržitelný rozvoj, resp. životní prostředí). V případě životního prostředí musí žadatel dodržovat
zákonné normy;
- projekt je v souladu s příslušnou legislativou České republiky a Evropské unie (zadávání veřejných zakázek,
ochrana hospodářské soutěže, vliv na životní prostředí a rovné příležitosti, atd.);
- údaje k podpoře dle pravidla de minimis uvedené v projektové žádosti jsou kompletní a pravdivé;
- elektronické verze dokumentů na CD jsou zcela shodné s originálními přílohami v tištěné verzi;
- budu respektovat pravidla vyplývající z platných dokumentů ROP Střední Morava a příslušné výzvy;
- po případném schválení projektu usnesením Výboru Regionální rady předložím na Úřad Regionální rady do 66
pracovních dní od doručení Rozhodnutí o poskytnutí dotace veškeré přílohy vyžadované před podpisem Smlouvy
o poskytnutí dotace dle Příručky pro žadatele.
- souhlasím rovněž s uveřejněním dat z mé projektové žádosti v monitorovacím systému pro programové období
2007 - 2013 či v rámci dalších aktivit, které bude ŘO ROP Střední Morava realizovat.
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- prohlašuji, že veškeré údaje uvedené v žádosti, jejích přílohách (např. ve Studii proveditelnosti a analýze
nákladů a přínosů) a v tomto čestném prohlášení jsou pravdivé a úplné a jsem si vědom/a právních následků
nepravdivého prohlášení, včetně případné trestně právní odpovědnosti podle zákona č. 140/1961 Sb., trestní
zákon, ve znění pozdějších předpisů. Uvedení nepravdivých údajů je bráno jako podstatné porušení povinností
vyplývajících z podmínek ROP Střední Morava, které zakládá právo ŘO ROP Střední Morava odstoupit od
podpisu Smlouvy o poskytnutí dotace nebo Smlouvy o poskytnutí dotace. Příjemce bude povinen vrátit ŘO ROP
Střední Morava veškeré finanční prostředky, které od něj na základě Smlouvy o poskytnutí dotace obdržel. V
tomto případě se uplatní postup podle ustanovení zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních
rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, o porušení rozpočtové kázně.
- souhlasím se zpracováním osobních údajů v souladu se zákonem č. 101/2001 Sb., o ochraně osobních údajů,
ve znění pozdějších předpisů, které jsem sdělil nebo sdělím Regionální radě za účelem realizace projektu.
Souhlas uděluji na dobu určitou, a to ode dne podání žádosti, nejdéle však do 31.12.2021.
- v době podání žádosti, ani v uplynulých 3 letech nebyl na můj majetek prohlášen konkurz, nebylo potvrzeno
nucené vyrovnání ani nebyl návrh na prohlášení konkurzu zamítnut pro nedostatek majetku ani mi nebylo v
předchozích 3 letech povoleno vyrovnání ve smyslu zákona č. 328/1991 Sb., o konkursu a vyrovnání, který pozbyl
účinnosti ke dni 31.12.2007, dále není proti mně vedeno řízení ve smyslu zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a
způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), případně jedná-li se o obchodní společnost není v likvidaci ve smyslu
§ 70 a násl. zákona č.513/1991Sb., obchodní zákoník, v platném znění.
- na projekt, který předkládám nečerpám prostředky z jiného dotačního programu v rámci České republiky (jak
státu, územně samosprávného celku, agentury či fondu) ani z jiného programu financovaného Evropskou unií (v
souladu s ustanovením čl. 54 odst. 3. písm. b) nařízení Rady(ES) č. 1083/2006 ze dne 11. července 2006 o
obecných ustanoveních o Evropském fondu pro regionální rozvoj, Evropském sociálním fondu a Fondu
soudržnosti a o zrušení nařízení (ES) č. 1260/1999. Výjimkou jsou příspěvky státního rozpočtu, krajů a obcí, které
přímo souvisejí s finančním plánem projektu, tzn. spolufinancováním a také dotace poskytnuté ze SFDI.
- nebyl mi soudem nebo správním orgánem uložen zákaz činnosti, týkající se provozování činnosti.
- jsem si vědom všech důsledků vyplývajících z porušení rozpočtové kázně ve smyslu zákona č. 250/2000 Sb., o
rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen ?zákon o rozpočtových
pravidlech územních rozpočtů?), a všech důsledků vyplývajících ze zjištění nesrovnalosti ve smyslu nařízení Rady
(ES, EURATOM) č. 2988/1995, o ochraně finančních zájmů Evropských společenství (dále jen ?nařízení
2988/1995?), dále ve smyslu nařízením Evropské Komise 1828/2006, kterým se stanoví prováděcí pravidla k
nařízení Rady (ES) č. 1083/2006 o obecných ustanoveních týkajících se Evropského fondu pro regionální rozvoj,
Evropského sociálního fondu a Fondu soudržnosti a k nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1080/2006
o Evropském fondu pro regionální rozvoj, která mají být prováděna členskými státy v souvislosti s čerpáním
finančních prostředků ze strukturálních fondů (dále jen ?nařízení 1828/2006?) a Nařízení Rady (ES) č. 1083/2006
ze dne 11. července 2006 o obecných ustanoveních o Evropském fondu pro regionální rozvoj, Evropském
sociálním fondu a Fondu soudržnosti a o zrušení nařízení (ES) č. 1260/1999 (dále jen ?nařízení 1083/2006?).
- vůči mě ani mému majetku není navrhováno ani vedeno řízení o výkonu soudního nebo správního rozhodnutí
ani navrhována nebo prováděna exekuce.
- nenacházím se v procesu zrušení bez právního nástupce (např. likvidace, zrušení nebo zánik živnostenského
oprávnění) ani není v procesu zrušení s právním nástupcem (např. sloučení, splynutí, rozdělení obchodní
společnosti).
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Jméno a příjmení osoby oprávněné jednat jménem
žadatele
Místo a datum

Podpis a razítko
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ŠTÍTEK NA OBÁLKU

Unikátní kód žádosti (hash):

33vuJPØØØ2

NEOTVÍRAT
Číslo výzvy:

41

Název výzvy:

Výzva č. 41/2013 - 2.2.3 Infrastruktura pro rozvoj
vzdělávání, platnost od 14.3.2013 do 30.4.2013

Název operačního programu:

ROP NUTS II Střední Morava

Číslo prioritní osy:

12.2

Název prioritní osy:

Integrovaný rozvoj a obnova regionu

Číslo oblasti podpory:

12.2.2

Název oblasti podpory:

Rozvoj měst

Číslo podoblasti podpory:

12.2.2.3

Název podoblasti podpory:

Infrastruktura pro rozvoj vzdělávání

Název projektu:

SUPŠ sklářská Valašské Meziříčí - přístavba
odborných učeben a stavební úpravy budovy č. p.
603.

Název žadatele:

Střední uměleckoprůmyslová škola sklářská Valašské
Meziříčí

Adresa žadatele:

Zašovská, /100
75701, Valašské Meziříčí

Hlavní kontaktní osoba:

Budayová Dana

Telefon:

571615563
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