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Vážení čtenáři. 
Konec roku nás většinou nutí k zamyš-
lení, jak jsme s uplynulými dvanácti 
měsíci naložili a s jakým předsevzetím 
vstupujeme do roku nového. Po pár 
pokusech o zamyšlení nad významný-
mi událostmi roku 2010 do krátkého 
úvodníku jsem toto nutkání opustila. 
Zkratka v podobě 7 miliard Kč již pro-
placených příjemcům je jistě zavádějí-
cí. Napadá mě ale myšlenka ve světě 
dotací stále častěji diskutovaná – kom-
plikovanost, přemíra kontroly a ad-
ministrativní náročnost. Proč? Tato 
nelichotivá slova se opírají o veřejné 
instituce, v našem případě i Evropskou 
unii, a vyjadřují jejich (ne)schopnost 
spravovat veřejné peníze.

Zkusme se na to podívat ze dvou různých 
pohledů:

Média nás často informují o různých 
kauzách, kde tématem jsou podivné 
a předražené veřejné zakázky, prostavě-
né miliony (miliardy) bez odpovídajících 
výstupů, zbytečné investice a podobně. 
Po zhlédnutí podobných zpráv přemýš-
líme, jak se taková věc může stát. Proč 
to někdo nekontroluje? To nejsou žádná 
pravidla? Jak se schvalují investice na ta-
kové věci? Skoro bychom rádi byli u toho 
a představujeme si, jak bychom nic tako-
vého nedovolili či náležitě zakročili. Ane-
bo prostě mávneme rukou a pomyslíme 
si něco o těch nahoře a jejich zájmech.

Druhý pohled uplatníme v okamžiku, 
kdy je nám schválena dotace z veřejných 
zdrojů a jsme povinni řídit se pravidly 
pro využití dotace. Najednou se cítíme 
svázaní spoustou příkazů a zákazů, ně-
kdo nám nařizuje, jak peníze utratit. Ale 
my přece víme nejlépe, jak peníze využít, 
tak proč nás někdo sleduje jako „hlídací 
pes“ a omezuje náš projekt pravidly. 

Regionální rada Jihovýchod je posky-
tovatelem i příjemcem dotací. Známe 
pocity na obou stranách. S rozumem 

a vlastními zkušenostmi se proto celý 
rok a slibuji Vám všem, že i v roce 
následujícím, snažíme o zjednodušo-
vání přístupu k evropským dotacím 
na straně jedné a o efektivní výběr 
a kontrolu využití veřejných peněz 
na straně druhé. Upřímně přizná-
vám, že to není jednoduché. Pokud 
byste nám v tom chtěli také pomoci, 
neváhejte tak udělat třeba přes do-
taz na našich webových stránkách 
www.jihovychod.cz. Těšíme se na spo-
lupráci.

Přeji Vám všem příjemný a nekompliko-
vaný rok 2011.
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V REGIONU JIHOVÝCHOD 
SE OPĚT SCHVALUJÍ PROJEKTY
Výbor Regionální rady Jihovýchod 
na svém zasedání 4. 11. 2010 opět 
uvolnil přidělování dotací z ROP Jiho-
východ. Peníze získá 28 projektů o cel-
kovém objemu dotací přes 660 milionů 
korun. Zároveň se v regionu opět po-
depisují smlouvy schváleným projek-
tům a vyhlašují nové možnosti podpo-
ry pro zájemce v regionu Jihovýchod.

Výbor Regionální rady Jihovýchod v srpnu roz-
hodl o pozastavení sběru žádostí ve vyhláše-
ných výzvách a podepisování smluv schválených 
projektů. Reagoval tím na srpnové rozhodnutí 
vlády, že stát nebude od roku 2011 spolufi -
nancovat projekty z regionálních operačních 
programů. 
Intenzivním vyjednáváním hejtmanů pod vede-
ním předsedy Asociace krajů ČR Michala Haška 
s premiérem a ministrem fi nancí bylo dojedná-
no, že 7,5 % ze státního rozpočtu bude v příš-
tích letech vyplaceno alespoň již schváleným 
projektům. Projekty krajů a jeho organizací žel 
tyto prostředky neobdrží, kraje budou muset 
zvýšit své fi nancování na dvojnásobek. Doho-
dou s vládou pominuly důvody, které bránily 
poskytnutí dotace, a tak Výbor Regionální rady 
schválil projekty v oblasti rozvoje dopravy, slu-
žeb v cestovním ruchu a rozvoje měst.

Za Jihomoravský kraj jsou to například: 

PŘÍRODOVĚDNÉ 
EXPLORATORIUM 
Hlavní myšlenkou projektu „Přírodověd-
né exploratorium“ je vytvořit z Hvězdárny 
a planetária Mikuláše Koperníka v Brně 
multivizuální moderní centrum, v němž do-

jde k zajímavému propojení, vědy, techniky 
a vzdělání. Hlavním cílem projektu je získat 
nový programový prostor – tzv. Explorato-
rium, ve kterém se diváci stanou aktivními 
účastníky programu. První z nich je inter-
aktivní expozice v suterénu budovy, kde si 
návštěvníci budou moci osahat skutečné 
expozice a aktivně se do výstavy zapojí. 
Zmodernizován bude také přednáškový sál. 
Jeho součástí se stanou stupňovitě uspo-
řádané sedačky a moderní multifunkční 
katedra. V celé budově bude bezbariérový 
přístup. V rámci projektu také přibude roz-
sáhlé foyer, které propojí budovy hvězdárny 
a planetária v jeden funkční celek. Prostor 
s kapacitou až 400 lidí bude vyhrazen i pro 
výstavy a virtuální prohlídky vesmíru. Důleži-
tým prvkem je také renovace stávajících ast-
ronomických přístrojů a doplnění zařízeními 
novými. V rámci projektu bude zrekonstru-
ován velký čočkový dalekohled, který doplní 
nový velký zrcadlový dalekohled s počítačo-
vou navigací. 

ZAVEDENÍ SLUŽBY TÍSŇOVÉ PÉČE 
PRO SENIORY A ZDRAVOTNĚ 
POSTIŽENÉ V BRNĚ
Cílem projektu je nejprve vybudování 
technického zázemí a následně provozo-
vání sociální služby tísňové péče. Taková 
služba ve městě Brně i v celém Jihomo-
ravském kraji dosud chyběla. Realizací 
projektu se zvýší bezpečí a pocit jistoty 
osaměle žijících seniorů a dospělých osob 
se zdravotním postižením. Dispečerské 
pracoviště bude umístěno ve dvou míst-
nostech, které budou vybaveny zálohova-
ným komunikačním systémem složeným 
ze serveru, pracovních stanic, telefonní 
ústředny, nahrávacího zařízení a dalšího 
vybavení včetně speciálního software. 
V bytě klienta bude umístěn přístupový 
bod (speciální telefonní stanice), jehož 
prostřednictvím společně s tísňovým tla-
čítkem, které má klient stále při sobě, se 
připojuje k dispečerskému pracovišti. Po-
mocí stisku tlačítka si klient přivolá pomoc 
v případě nevolnosti, případně tlačítko sle-
duje pohyb klienta a při bezvědomí přivolá 
pomoc automaticky samo. Tísňovou péči 
bude poskytovat zdravotnický personál, 
který vyhodnotí kritickou zdravotní situaci 
klienta a zvolí adekvátní formu zásahu.

Přírodovědné exploratorium
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Za Vysočinu můžeme jmenovat:

PAVILON URGENTNÍ 
A INTENZIVNÍ PÉČE JIHLAVA
Stávající technicky nedokonalá oddělení JIP 
nemocnice v Jihlavě, která se nachází v lůž-
kových pavilonech interních oborů, již ne-
splňují požadavky na zajištění odpovídající 
zdravotní péče. Rekonstrukce těchto prostor 
není možná z důvodu stavebně technických 
parametrů a dispozičního řešení. Předmě-
tem projektu je tedy vybudování nového 
pavilonu intenzivní a urgentní péče v areálu 
nemocnice. Dojde k výstavbě multioboro-
vé JIP s kapacitou 40 lůžek se zásadními 
logickými návaznostmi, tzn. v přímé návaz-
nosti na operační trakt nemocnice, lůžková 
oddělení a urgentní příjem a na stávající 
oddělení ARO. Projekt obsahuje také vý-
stavbu infekčního oddělení a infekčních JIP. 
Hlavním přínosem projektu je koncentrace 
akutní a intenzivní péče na jednom místě, 
optimalizace vyšetřovacích algoritmů, zvý-
šení komfortu a bezpečnosti pacientů i za-
městnanců, emergentní řešení život ohro-
žujících stavů a intenzivní péče o pacienty 
s přenosnými chorobami. 

KLÁŠTER ŽELIV – NÁRODNÍ 
KULTURNÍ PAMÁTKA
V únoru 2010 byl želivský premonstrátský 
klášter rozhodnutím Vlády České republi-
ky prohlášen za národní kulturní památku. 
Zařadil se tak mezi nejvýznamnější součást 
kulturního bohatství národa. Premonstrát-
ský klášter je veřejně přístupnou památkou 
se dvěma prohlídkovými okruhy. Areál kláš-
tera je ale i volně přístupný návštěvníkům. 
Projekt přináší zvýšení atraktivity lokality 
Želivského kláštera, ale i obce Želiv a celého 
přilehlého regionu. Díky projektu bude vy-
tvořen informační systém v areálu kláštera, 
aktualizovány webové stránky kláštera a vy-
tvořeny propagační a prezentační materiály. 
Projekt Klášter Želiv – národní kulturní pa-
mátka je zaměřen jak na domácí, tak na za-
hraniční klientelu a jeho cílem je oslovit nové 
a znovu přilákat zpět stávající návštěvníky. 

NOVĚ OTEVŘENÉ VÝZVY
Výbor Regionální rady také rozhodl o vy-
hlášení nových výzev v oblasti cestovního 
ruchu. Od listopadu úřad začne přijímat 
žádosti na projekty turistických atraktivit 
(skanzenů, zoologických zahrad či muzeí), 
na zpřístupnění národních kulturních pa-
mátek nebo značení a úpravy cyklotras, 
výstavbu turistických tras a naučných 
stezek. O dotaci mohou žádat obce, kra-
je, nestátní neziskové organizace i malí 
a střední podnikatelé.

„Projekty, které budou podpořeny v no-
vých výzvách, už musí počítat s větší fi -
nanční zátěží na spolufi nancování ve výši 
15–50% podle typu projektu,“ dodala 
Marta Sargánková, ředitelka Úřadu Regi-
onální rady Jihovýchod.

Datum 
zahájení 
příjmu 
žádostí

Datum 
ukončení 

výzvy
Oblast podpory

Celková výše fi nančních 
prostředků 

alokovaná na výzvu 
(bez vlastních zdrojů 

příjemce)

8. 11. 2010 14. 4. 2011

2.1.  Rozvoj infrastruktu-
ry pro cestovní ruch 
(turistické atraktivity 
a památky, unikátní 
formy lázeňství)

372 milionů korun

8. 11. 2010 24. 2. 2011

2.1.  Rozvoj infrastruktury 
pro cestovní ruch (zna-
čení cyklotras, stezky 
pro pěší a lyžaře, nauč-
né stezky)

28 milionů korun

Více informací na www.jihovychod.cz (odkaz Aktuální výzvy)Pavilon urgentní a intenzivní péče Jihlava
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Evropská komise pochválila Česko za čer-
pání z fondů EU. Prestižní zasedání, které-
ho se účastnili zástupci všech operačních 
programů, hostila Regionální rada Jiho-
východ v pátek 5. listopadu 2010 v Brně.

Zástupci Evropské komise se zajímali i o dění 
v regionu Jihovýchod a navštívili projekty realizo-

vané za podpory Evropského fondu pro regio-
nální rozvoj. Navštívili společnost TESCAN, která 
je ryze českou fi rmou patřící mezi světové do-
davatele přístrojové techniky a vědeckých zaří-
zení. Společnost TESCAN je úspěšná především 
ve vývoji a produkci elektronových mikroskopů. 
Poslechli si plány na vybudování středoevrop-
ského technologického institutu CEITEC a pre-
zentaci zástupců centra na výzkum toxických 
látek v prostředí CETOCOEN. Centrum používá 
vědecko-výzkumné poznatky výzkumu do hod-
nocení dopadů průmyslových činností na životní 
prostředí a zdravotní stav obyvatelstva a je ojedi-
nělým projektem i ve světovém měřítku.

Druhý den se zástupci EK a operačních progra-
mů sešli ke společnému jednání. Shrnuli a disku-
tovali o tom, jak si vedly operační programy ČR 
v roce 2010.  

„Jsme rádi, že se nám i přes i přes globální 
ekonomickou krizi daří naplňovat naše cíle 
a již v polovině programovacího období 
jsme dokázali alokovat více než polovinu 
fi nančních prostředků, na nové projekty 
ještě zbývá bezmála 370 miliard korun,“ řekl 
na jednání Daniel Braun, první náměstek mi-
nistra pro místní rozvoj.

Po dvou letech skončila 25. listopadu 2010 
zásadní modernizace Hlavní lůžkové bu-
dovy v Nemocnici Pelhřimov. 

Celkové náklady na stavbu i přístrojové dovybavení 
byly vyčísleny na zhruba půl miliardy korun. Jeden 
z historicky největších projektů v oblasti zdravotnic-
tví financoval sedmdesáti procenty kraj Vysočina, 
zbylých třicet procent bylo dofinancováno z Regio-
nálního operačního programu Jihovýchod. 

V objektu funguje dnes již modernizované ra-
diodiagnostické oddělení, blok interních am-
bulancí a lůžková oddělení chirurgie, interny, 
ortopedie a urologie. V 62 dvou a třílůžkových 
pokojích je k dispozici samostatné sociální zaří-
zení, zdravotníci budou pracovat v 23 vyšetřov-
nách a osmi sesternách. 

„Nový je centrální administrativní a lékařský 
příjem pacientů. Odpadá přecházení mezi 

budovami. Zásadní změnu však vidím hlavně 
v digitalizaci radiodiagnostického oddělení, kde 
již laboranti, ani lékaři nebudou pracovat s kla-
sickými snímky, ale pouze s elektronickými daty, 
což zrychlí přenos informací a také zjednoduší 
jejich evidenci a uchovávání,“ uvedl hejtman 
kraje Vysočina Jiří Běhounek.

Nově bylo v modernizovaném pavilonu zřízeno 
detašované pracoviště rehabilitačního oddělení. 
Zaměstnanci mohou využívat také centrální šat-
ny s odpovídajícím zázemím pro sestry i lékaře. 
Hlavní lůžková budova je nyní připravena slou-
žit pacientům cca 20 let bez nutnosti dalších 
investic do stavební části a po dobu cca 10 let 
bez nutnosti investovat do oblasti zdravotnic-
ké techniky. Bude dosaženo kvalitativně vyšší 
úrovně zajištění péče o pacienty.

MODERNIZACE HLAVNÍ LŮŽKOVÉ BUDOVY 
V NEMOCNICI PELHŘIMOV DOKONČENA

JIŽNÍ MORAVA HOSTILA VÝROČNÍ SETKÁNÍ 
EVROPSKÉ KOMISE V ČR 

Zástupci EK s ředitelem společnosti TESCAN
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V roce 2009 vzniklo díky dotaci z ROP Jihovýchod v domově pro osoby se zdravotním postižením Zámeček Střelice 
tréninkové bydlení, které slouží klientům sociálních služeb jako příprava buď na život v chráněném bydlení nebo i sa-
mostatný život v běžném společenském prostředí. A právě klienty Zámečku Střelice jsme požádali o navržení našeho 
letošního PF. Protože se nám sešlo několik moc pěkných a milých obrázků, ze kterých bylo velmi těžké vybrat jen jeden, 
rádi bychom se s vámi podělili o všechny a autorům tímto velmi poděkovali.

PODPORUJEME DOBRÉ PROJEKTY

Veselé Vánoce 
a šťastný nový rok

PF 2011
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SANKCE, A CO JE VÍC?

V tomto příspěvku se vracíme do ob-
lasti zadávání veřejných zakázek 
a problematiky tzv. sankčních kritérií 
používaných jako dílčí hodnotící kri-
térium při hodnocení nabídek.
Zadavatel je oprávněn v zadávacích pod-
mínkách zvolit, zda nabídky bude hod-
notit pouze dle nejnižší nabídkové ceny 
nebo dle komplexu více kritérií nazývané-
ho ekonomická výhodnost nabídky. Řada 
zadavatelů při volbě druhé možnosti po-
užívá jedno či více dílčích hodnotících kri-
térií, jejichž předmětem je přímá hodno-
ta výše sankce či smluvní pokuty, kterou 
má zadavatel právo vymáhat a dodavatel 
povinnost uhradit v případě nedodržení 
určité smluvní povinnosti. Nejčastěji se 
tak jedná o sankci za nedodržení termínu 
plnění, termínu vyklizení staveniště, termí-
nu nástupu na záruční opravy či termínu 
dokončení takové opravy, atp. Není nijak 
neobvyklé, že takových sankcí zadavatel 
požaduje a hodnotí čtyři i více (máme za-
dávací řízení s 15 a více různých druhů po-
žadovaných a hodnocených sankcí!).

V ČEM JE PROBLÉM
Zadavatelé se většinou dokáží dobře vy-
pořádat s určením způsobu, jak za jednot-
livé nabízené hodnoty sankcí přidělit body 
v rámci bodového hodnocení nabídek, 
nicméně často se stává, že použitá meto-
da bodového hodnocení nepokrývá situa-
ce, kdy uchazeč nabídne v rámci sankční-

ho kritéria značně vysokou hodnotu. Dle 
stávající judikatury je v takovém případě 
nesprávné označit nabízenou hodnotu 
jako nepřiměřenou, neboť přináší zada-
vateli výhodu a nereálnost využití takové 
sankce je v okamžiku hodnocení nabídek 
stěží prokazatelná. Při hodnocení nabídek 
proto nelze nabídce uchazeče s příliš vyso-
kou hodnotou sankce přidělit nulový po-
čet bodů s odkazem na zjevnou nepřimě-
řenost takové hodnoty. Jako i v případě 
jiných hodnotících kritérií by proto mohlo 
být řešením stanovit, že nad určitou hod-
notou nebudou nabízené sankce již dále 
bodovány, nebo bodový zisk bude zane-
dbatelný (např. na základě nikoliv lineár-
ní, ale hyperbolické křivky), což přispěje 
k tomu, že uchazeči zadavatelův záměr 
vybrat skutečně ekonomicky nejvhodnější 
nabídku nezhatí.

Druhým, úzce souvisejícím tématem, je 
nastavení výše vah jednotlivým použitým 
dílčím hodnotícím kritériím. Zadavatel 
může v dobrém úmyslu přidělit nabídko-
vé ceně váhu 80 % a sankcím hodno-
tu zbývajících 20 %. Na první pohled je 
zřejmé, které z kritérií má v očích zada-
vatele vyšší prioritu. Pokud však zadava-
tel neprovede předem zkusné dosazení 
možných hodnot do výpočtového vzor-
ce hodnocení, pravděpodobně nezjistí, 
že ani rozdíl v řádu několika statisíců 
či dokonce miliónů korun nabídkových 

cen nevyrovná rozdíl několika tisíc korun 
nabízených sankcí za daný časový úsek. 
V konečném důsledku tak nutně dochází 
k výběru „nejvhodnější nabídky“, která 
je silně nad nabídkovou cenou konkuren-
ce. A zde nastává problém: Vyjadřovaly 
váhy jednotlivých kritérií skutečně eko-
nomickou výhodnost nabídky ve vztahu 
k předmětu zakázky? Jinými slovy, je 
možné označit vítěznou nabídku za na-
bídku nejvhodnější ve vztahu k defi nova-
nému předmětu zakázky? Byly dodrženy 
zásady hospodárnosti a efektivnosti při 
vynakládání veřejných prostředků, kte-
ré jsou při fi nancování z dotačních pro-
středků Evropské unie zcela závazné? 
O tom lze s úspěchem přinejmenším po-
chybovat.

A nebyl by to příběh, kdyby neměl zá-
věr: Při realizaci zakázky často dochází 
k uzavření dodatku ke smlouvě s vybra-
ným dodavatelem, kterým dojde např. 
k prodloužení termínu plnění, a tím 
k neuplatnění sjednané sankce za jeho 
nedodržení. Pokud takové prodloužení 
nebylo sjednáno přiměřeně a na základě 
nových nepředvídaných okolností, které 
zadavateli v době zahájení řízení o zadá-
ní zakázky nemohly být známy, znamená 
to jediné – zadavatel poskytl vybranému 
dodavateli neoprávněnou výhodu, když 
sankci neuplatnil. Takové jednání zpětně 
staví do negativního světla i sankční kri-

POSTOJ ÚŘADU REGIONÁLNÍ RADY K POUŽITÍ 
SANKČNÍCH KRITÉRIÍ PŘI ZADÁVÁNÍ ZAKÁZEK
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NOVÉ BEZBARIÉROVÉ AUTOBUSY NA VYSOČINĚ

SÁL PRO ZUŠ GUSTAVA MAHLERA V HUMPOLCI

Od začátku listopadu zajišťuje základ-
ní dopravní obslužnost na Vysočině 
17 nových bezbariérových autobusů. 
Za pomoci dotace z ROP Jihovýchod nakoupil 
největší regionální dopravce prvních 17 vozů, 

celkem na Vysočině ale bude během příští-
ho roku jezdit 35 nových bezbariérových 
autobusů. Na nejfrekventovanějších trasách 
v regionu bude bezbariérový přístup využívat 
zhruba pět desítek imobilních spoluobčanů 

a velmi jej uvítají také stovky seniorů a mami-
nek s malými dětmi. Nové vozy jsou také vy-
baveny on-line informačním systémem. Obě 
novinky významně zvýší komfort cestování 
hromadnou dopravou na Vysočině.

Přestavbou stávajících půdních prostor 
vznikl v umělecké škole v Humpolci 
koncertní sál a galerie výtvarných prací 
žáků ZUŠ. ROP Jihovýchod fi nancoval 
vybudování půdní vestavby dotací více 
než devět milionů korun a Městský 
úřad Humpolec, jako zřizovatel školy, 
dotací přes čtyři a půl milionů korun.

„Budeme pořádat nejen koncerty žáků hu-
debního oboru, ale i výstavy, které budou 
tematicky zaměřené pro prezentaci vlast-
ních výtvarných prací žáků,“ říká Josef Jirků, 
ředitel Základní umělecké školy v Humpolci. 

Reprezentativní a důstojný prostor koncert-
ního sálu s galerií vznikl v třetím nadzem-
ním podlaží budovy. Koncertní sál má ka-
pacitu pro 20 účinkujících a 80 posluchačů 
v hledišti. Prostory jsou vybaveny moderní 
zvukovou, výpočetní a prezentační techni-
kou s novým koncertním klavírním křídlem. 
Velkým přínosem je velmi dobrá akustika 
bez většího ozvučení. Na opačné straně 
půdy škola vybudovala galerii výtvarného 
umění, kde svá umělecká dílka prezentují 
žáci výtvarného oboru. Součástí je i bezba-
riérový přístup v podobě výtahu přes všech-
na podlaží.

Škola pořádá ročně až 80 vystoupení 
a navštěvuje ji 587 žáků. Ve škole vyučuje 
20 učitelů. Dříve se koncerty konaly v ná-
hradních prostorách galerie muzea na Dol-
ním náměstí.

térium použité při hodnocení nabídek. 
Jestliže v cíli zadavatel o své vůli sankce 
neuplatnil, neměl na startu právo vysílat 
signál, že tomu tak bude. Znamená to, 
že zadavatel pro výběr nejvhodnější na-
bídky zvolil hodnotící kritéria, která reali-
zací zakázky ztratila vztah k ekonomické 
výhodnosti nabídky. Porušení řady zásad 
vztahujících se k čerpání dotačních pro-
středků je zde zcela zjevné.

Z dosavadní praxe představované více než 
2 000 kontrolovanými zakázkami v rám-
ci ROP Jihovýchod je patrné, že sankční 
kritéria použitá při hodnocení zakázky 
přináší zadavatelům často dražší realizaci 
jejího předmětu. Tyto vyšší náklady jsou 
navíc mnohdy násobeny postihem zada-
vatele v podobě fi nančních korekcí za po-
chybení při nesprávném popisu tohoto 
kritéria a provedeném hodnocení v rámci 
výběru nejvhodnější nabídky. 

Úřad Regionální rady Jihovýchod pro-
to použití sankčních kritérií při hod-
nocení nabídek nedoporučuje.

Ing. Marek Bena
referent právního oddělení 
Úřadu Regionální rady 
Jihovýchod.

Soubor  CAMERATA při slavnostním otevření 
nových prostor 
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EVROPSKÁ KOMISE SI PROHLÉDLA PROJEKTY 
REALIZOVANÉ V REGIONU JIHOVÝCHOD

Zástupci Evropské komise Jack Eng-
wegen a Tereza Krausová spolu se 
zástupci ministerstev si prohlédli čty-
ři projekty realizované za podpory 
Regionálního operačního programu 
Jihovýchod. Prohlídka projektů se 
uskutečnila v rámci 9. zasedání Moni-
torovacího výboru

Přístrojové vybavení nemocnice ve Vyško-
vě, chráněné bydlení pro handicapované 
„Ostrov Jistoty“ ve Vyškově, autobusový 
terminál v Rousínově a stavební úpravy 
přístupových cest a předzámčí zámku 
ve Slavkově pro vznik Napoleonské expo-
zice – toto jsou projekty, které byly před-
staveny zástupcům DG REGIO a českých 
ministerstev. Jednalo se o typové projekty 
vybrané z více než pětistovky již zrealizo-
vaných.

Na svém zasedání Monitorovací výbor také 
přijal zprávu o průběhu realizace a čerpání 
dotací z ROP Jihovýchod za posledních šest 
měsíců. Dokončeno bylo již 240 projektů 
ve výši přes 4,6 miliardy korun. Regionální 
operační program má již smluvně kryto 70 

procent veškerých fi nančních prostředků, 
které byly k dispozici na léta 2007–2013. 
Realizuje se 201 projektů. Do regionu již 
bylo proplaceno přes sedm miliard korun.

Zástupci Evropské komise, partnerských 
ministerstev, Jihomoravského kraje a Vy-
sočiny, podnikatelské sféry, akademické 
obce a neziskových organizací diskutovali 
také o rozvoji města Brna a Jihlavy pro-
střednictvím plnění tzv. Integrovaného 
plánu rozvoje města. Tento plán navazuje 
na strategické plány města s tím, že zahr-
nuje aktivity fi nancované z ROP Jihovýchod 

a dalších operačních programů. Jedná se 
o dokument, který řeší komplexní problé-
my města koncentrované do konkrétního 
území. Díky evropským dotacím Brno revi-
talizuje historické centrum a městské par-
ky nebo rozšiřuje možnosti volnočasových 
aktivit. Jihlava se zaměřuje na moderniza-
ci školských a sociálních zařízení.

Zástupci Evropské komise zhodnotili po-
krok v čerpání ROP Jihovýchod jako úspěš-
ný a doporučili pokračovat v přípravách 
strategií krajů i velkých měst pro příští 
programové období.

Členové Monitorovacího výboru na zámku ve Slavkově u Brna
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Vážení čtenáři, jak jistě mnozí z vás po-
střehli, Regionální rada Jihovýchod v říj-
nu spustila upravené webové stránky.

Záměrem této důležité změny bylo především 
zjednodušení orientace návštěvníků a zrychle-
ní přístupu k hledaným informacím. Vzhledem 
ke stále většímu množství uveřejňovaných úda-
jů bylo nutné přeuspořádat jednotlivé sekce, 
byla změněna velikost písma a jeho barva. Zá-
sadních změn doznala úvodní stránka, která je 
nově rozdělena na dvě hlavní sekce určené pro 
žadatele o dotace a příjemce. Uskutečněnou 
změnu vnímáme jako krok, který vám ušetří 
čas věnovaný hledáním informacím a vaše ori-
entace na stránkách se stane přirozenějsí.

Další viditelnou změnou domovské stránky je 
přidání tzv. Mapy realizovaných projek-
tů z ROP Jihovýchod. Po kliknutí na mapu 
budete přesměrováni do sekce, kde jsou uve-
řejněni všichni příjemci dotace schválení Výbo-
rem Regionální rady Jihovýchod. Pomocí fi ltru 
můžete snadno získávat informace o množství 

schválených projektů dle jednotlivých priorit-
ních os, oblastí podpory, krajů apod. V sou-
časné době je do systému zaneseno již přes 
500 projektů, u nichž najdete jejich stručný 
popis, data týkající se nejen schválené dotace, 
a pokud jimi disponujeme, také fotky projek-
tu. Další projekty budou samozřejmě přibývat. 
Na stránce je také možné rychle a účinně vy-
hledávat projekty pomocí klíčového slova.

ZVEŘEJŇOVÁNÍ 
ZADÁVACÍCH ŘÍZENÍ PŘES 
WWW.JIHOVYCHOD.CZ
Závěrem bychom Vás rádi upozornili na připravo-

vaný systém zveřejňování zadávacích řízení přes 

webové stránky Regionální rady Jihovýchod. Sys-

tém je připraven k použití a bude uveden do pro-

vozu od 3. 1. 2011. Jeho prostřednictvím budou 

transparentně a centrálně zveřejňována veške-

rá poptávková a zadávací řízení v hodnotě nad 

200 000 Kč bez DPH vyhlašovaná po podpisu 

smlouvy o poskytnutí dotace. Pro vstup do apli-

kace bude nutné provést přihlášení na stránkách 

www.jihovychod.cz, které bude následně ověře-

no administrátorem. Po ověření správnosti bude 

uživateli umožněno zadávání vlastních zadáva-

cích řízení. K přihlášení můžete využít vaši stáva-

jící registraci na stránkách ROP Jihovýchod, nebo 

si vytvořit nový uživatelský účet.

WEBOVÉ STRÁNKY WWW.JIHOVYCHOD.CZ 
MĚNÍ SVOU TVÁŘ



Dne 26. listopadu 2010 byla slavnostně ote-
vřena nová přeložka silnice II/360 mezi Osla-
vicí a Oslavičkou. Investice přišla kraj Vysočina 
na 72 milionů korun, ROP Jihovýchod pomůže 
s fi nancováním nákladného přeložení nebez-
pečné komunikace téměř 59 milionovou dota-
cí. Komunikace II/360 mezi Velkým Meziříčím 
a Třebíčí zajišťuje hlavní napojení Třebíčska 
na dálnici D1. V rámci přeložky silnice II/360 
o délce 1,3 km mezi Oslavicí a Oslavičkou došlo 

k přeložení původní trasy komunikace z důvo-
du zvýšení bezpečnosti silničního provozu. 

„Původní trasa silnice II/360 vykazovala vel-
mi nevhodné směrové vedení – hluboko 
pod limitními hodnotami a naprosto nedo-
statečnou šířku koruny komunikace,“ zdů-
vodnil krajský náměstek pro dopravu Libor 
Joukl. Vybudovány byly také nové autobu-
sové zastávky a protihlukové zdi.

10

Ve čtvrtek 25. listopadu 2010 proběh-
lo za účasti primátora města Brna Ro-
mana Onderky, zástupců Regionální 
rady Jihovýchod a dalších hostů slav-
nostní otevření středověkého Minc-
mistrovského sklepa pod Dominikán-
ským náměstím.

Prostory pod novou radnicí a Dominikán-
ským náměstím byly objeveny teprve roku 
1999 a veřejnost do nich měla vstup pou-
ze výjimečně. V rámci projektu došlo k sa-
naci podzemních prostor, protažení štol 
spojujících jednotlivé segmenty chodeb, 
vybudování vstupů, výstupů, potřebného 
zázemí a instalaci expozic. 

Na prohlídkové trase je k vidění dílna minc-
mistra, replika Rybného trhu z roku 1300 
nebo zmenšenina Královské kaple, která 
na náměstí kdysi stála. Expozice předsta-
vuje historii ražby mincí v Brně a na Mora-
vě a faksimile vzácných dokumentů. 

Středověký sklep představuje první do-
končenou etapu projektu Zpřístupnění br-
něnského podzemí, který realizuje město 
Brno za pomoci dotace z ROP Jihovýchod. 
V příštích třech letech se v Brně veřejnos-
ti otevřou další čtyři historické podzemní 
prostory. Mimo Mincmistrovského sklepa, 
sklepení pod Zelným trhem a středověké-

ho předbraní u Běhounské brány to budou 
podzemní chodby pod Běhounskou ulicí 
a Kostnice u kostela sv. Jakuba.

VYSOČINA – NA DÁLNICI RYCHLEJI A BEZPEČNĚJI

PRVNÍ ČÁST BRNĚNSKÉHO PODZEMÍ 
JE OTEVŘENA VEŘEJNOSTI
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AUTOBUSOVÝ TERMINÁL JEVIŠOVICE

Projekt získal z ROP Jihovýchod dotaci 
ve výši téměř 9,5 milionu korun při celko-
vé investici 10,5 milionů korun. Zeptali 
jsme se pana Mgr. Pavla Málka, sta-
rosty města, v čem je projekt pro město 
významný a důležitý.

Pane starosto, můžete nám říct, proč 
bylo v Jevišovicích potřeba vystavět 
nový autobusový terminál?
Původní autobusová zastávka byla umístě-
na na kruhovém objezdu, kde zejména při 
ranní a odpolední špičce při příjezdu auto-
busů vznikaly nebezpečné dopravní situace. 
Autobusy zablokovaly kruhový objezd a tím 
pádem také dopravu v hlavní části Jevišovic. 
Tento stav navíc zhoršovaly osobní automo-
bily, nevhodně zaparkované v blízkosti kruho-
vého objezdu. V Jevišovicích je také základní 
škola, kam se sjíždí děti z okolních obcí a tato 
zastávka nebyla bezpečná pro děti. Na do-
pravu zde musela v době školního vyučování 
dohlížet Policie ČR. Dalším důvodem bylo 
i rozšíření IDS a zvýšení počtu linek. 

Kam byl nový autobusový terminál 
umístěn?
Terminál byl přemístěn na nevyužité po-
zemky blízko centra města a základní 
školy a došlo tak mimo jiné i k výraznému 
estetickému zlepšení centra města. 

Co všechno bylo v rámci projektu vy-
budováno?
Byla vybudována stání pro tři autobusy, 
přístřešek na kola, parkovací místa pro 
osobní automobily a mnoho dalších věcí. 
Nový terminál je bezbariérový, což usnad-
ní dopravu seniorům a maminkám s ko-
čárky. Pouhé vyjmenování vybudovaných 
předmětů neodráží skutečné zhodnocení 
místa, ke kterému došlo. Původně zde 
byla pouze odstavná plocha s bahnitým 
povrchem, nyní je zde vybudována plo-
cha, za kterou se nemusíme stydět, ale 
naopak se jí můžeme pochlubit. 

Je autobusový terminál v Jevišovicích 
součástí jihomoravského systému IDS? 

Právě i rozšíření IDS v regionu bylo jedním 
z důvodů budování terminálu. Potřebovali 
jsme větší terminál s dostatečnou kapaci-
tou, který by sloužil místním obyvatelům, 
návštěvníkům i obyvatelům ze spádových 
oblastí. 

Jaké je předpokládané vytížení nové-
ho terminálu?
Dle informací poskytnutých od dopravců 
původní zastávka měla vytíženost okolo 
88 tisíc cestujících za rok, předpokládáme, 
že s navýšením počtu linek bude atakována 
hranice okolo 95 tisíc cestujících za rok. 

Připravujete nebo realizujete ještě 
další dotované projekty?
Ano, v současné době připravujeme další 
projekty, ovšem s ohledem na nové zastu-
pitelstvo je třeba tyto záměry projednat 
a zvážit je. Proto k nim zatím nebudu sdě-
lovat bližší podrobnosti.

Děkujeme za rozhovor.

PŘEDSTAVUJEME 
PROJEKTY

Původní stav

Autobusový terminál Jevišovice
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SPOLEČENSKO-KULTURNÍ 
CENTRUM BRTNICE

PŘEDSTAVUJEME 
PROJEKTY

Projekt získal z ROP Jihovýchod dotaci ve výši 
téměř 18,5 milionu korun při celkové investici 
28 milionů korun. Zeptali jsme se Mirosla-
vy Švaříčkové, místostarostky města Brt-
nice, pro koho je projekt určen a v čem městu 
a okolí pomůže.

Paní Švaříčková, představte prosím čte-
nářům město Brtnice. 
Naše městečko se nachází na Vysočině, na tra-
se silnice č. II/405, z Jihlavy na Třebíč. Jméno 
Brtnice, je odvozeno od brťí, tedy primitivních 
špalkových úlů používaných v dávných dobách. 
První písemná zmínka o Brtnici pochází z roku 
1234. Dalšími významnými mezníky v historii je 
povýšení na městečko v roce 1486 a rok 2000, 
kdy jsme získali statut města. V současné době 
má Brtnice společně s devíti přilehlými obcemi 
takřka 3800 obyvatel. Centrum města je pa-
mátkovou zónou se spoustou kulturních pa-
mátek, které jsou velkým lákadlem pro turisty. 
Za zmínku stojí například dva barokní mosty 
se sochami od Davida Liparta, kaple P. Ma-
rie Pomocné nebo zámek a zámecký kostel 
bl. Juliány a sv. Karla Boromejského.

Proč jste se rozhodli žádat o dotaci právě 
na projekt společensko-kulturního centra?
V našem městě byl kulturní dům již dlouho-
době v nevyhovujícím stavu. Z vlastních pro-
středků jsme zrekonstruovali v prostorách 
sociální zařízení, ale na ostatní větší investice 
nám fi nance nevycházely. Hlavním impulzem 
pro celkovou rekonstrukci byla živelná událost, 
kdy se v roce 2007 přes Brtnici přehnal větrný 
orkán Kyril. Vichřice poškodila střechu budo-
vy a tím došlo k promočení stropů, poničení 
parketových podlah a způsobení velkých škod 

na vnitřním zařízení. Od této doby nebylo 
možné kulturní dům dále využívat.

Co bylo cílem vašeho projektu?
Záměrem projektu bylo vytvoření odpovída-
jícího společensko-kulturního centra, které 
bude nabízet obyvatelům Brtnice a okolních 
obcí i ostatním návštěvníkům města dosta-
tečné společenské vyžití a zároveň umožní za-
chování tradičních kulturních i společenských 
akcí. Bylo to dlouhodobé přání jak města, tak 
především občanů a místních spolků. 

Kdo všechno může prostory společen-
sko-kulturního centra využívat?
Prostory mohou využívat mimo město, které 
je pořadatelem většiny kulturních a společen-
ských akcí, také místní spolky, škola a zájmo-
vé organizace. Tuto víceúčelovou budovu lze 
využít pro koncerty, taneční zábavy, divadlo, 
přednášky, konference, semináře, besedy 
a klubovou činnost místních spolků. 

Jaké máte zatím ohlasy na nové spole-
čensko-kulturní centrum?
Do dnešního dne jsem zaznamenala samé klad-
né ohlasy, co se týká vzhledu kulturního domu. 
V některých případech se potýkáme s připo-
mínkami malé kapacity. Od slavnostního otevře-
ní 20. srpna 2010 se zde konala již spousta akcí 
a všechny měly bezproblémový průběh. Věřím, 
že to tak bude i nadále. V období vánočních 
svátků je zde plánovaná „tančírna“, vánoční be-
sídka ZŠ a MŠ, Štěpánská zábava, vánoční kon-
cert a následně po novém roce několik plesů.

Jaké další projekty Brtnice připravuje 
nebo již realizuje?

V současnosti realizujeme další projekt za při-
spění prostředků z ROP Jihovýchod s názvem 
Brtnická stezka – přírodou ke kulturní prome-
nádě. Cílem tohoto projektu je vybudovat 
společně s informačním systémem turistickou 
procházku od hradu Rokštejna přes Panskou 
Lhotu (pro cykloturisty) a údolím řeky Brtnice, 
(pro pěší turisty) do Brtnice. Následně navazu-
je okruh městem, se zastaveními u kulturních 
památek. Součástí jednotlivých zastavení je 
mobiliář s informačními panely a vybudování 
malé muzejní expozice. Vzhledem k tomu, že 
Brtnice je turisticky velmi atraktivní, věřím, že 
na naši Brtnickou stezku naváže v budoucnu 
stezka další. Nápadů a námětů je dostatek, 
podstatné je ovšem to, zda získáme na jejich 
realizaci prostředky.

Děkujeme za rozhovor.
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