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1. července 2012 oslaví Úřad Regionální rady Jihovýchod výročí šest let svého fungování. Za tuto dobu přinesl Regionální ope-
rační program Jihovýchod, který je úřadem spravován, do rozvoje jižní Moravy a Vysočiny již téměř 11 miliard korun.
Na názor, jak hodnotí spolupráci s námi, celkový systém regionálních operačních programů a dotace konkrétně ve svém městě, 
jsme poprosili ty nejpovolanější – naše příjemce z řad primátorů a starostů jižní Moravy a Vysočiny. Přinášíme Vám zajímavé 
odpovědi na otázky: 

Jak hodnotíte ŠeSt let fungování RoP Jihovýchod? 
co dotace PřineSly vaŠemu měStu? 
O úvodní slovo k šestiletým narozeninám úřadu, celkové zhodnocení jeho fungování i názor na vyhlídky do budoucnosti, 
jsme poprosili místopředsedu Regionální rady Jihovýchod, pana Michala Haška.

Judr. michal hašek
hejtman Jihomoravského kraje a místopředseda Regionální rady Jihovýchod 

Vážené dámy, vážení pánové,
v těchto dnech si připomínáme šesté výročí Regionální rady Jihovýchod. Za tuto dobu se jihovýchod České repub-
liky – Jihomoravský kraj a Kraj Vysočina, díky prostředkům z evropských fondů, výrazně změnil k lepšímu. Díky 
miliardám korun se uskutečnily stovky projektů, zaměřených na inovace, vzdělávání, životní prostředí, cestovní 
ruch, dopravní infrastrukturu a obslužnost. Podařilo se zlepšit sociální infrastrukturu a služby, zdravotnickou in-
frastrukturu, zlepšil se stav kulturních památek, školních budov i infrastruktury zaměřené na podporu podnikání. 

Regionální operační program Jihovýchod patří dlouhodobě k těm nejúspěšnějším v republice. Stav čerpání 
z EU dosáhl 50,2 procenta, což je nejvíce ze všech operačních programů v republice.

Rozdělování dotací z ROP Jihovýchod je přitom pod dohledem řady nezávislých auditů a kontrol, systém byl 
několikrát hloubkově prověřen, úspěšně prošel všemi audity, včetně auditu Evropské komise a Evropského 
účetního dvora, a v rámci kontrol a auditů byly prověřovány i projekty nemocnic. ROP Jihovýchod patří 
k nejlépe a nejtransparentněji čerpajícím programům v ČR.

Bohužel vláda ČR se, dá se říci, už rozhodla. Má na stole návrh na zrušení jednotlivých regionálních operač-
ních programů a má vzniknout jeden, integrovaný regionální operační program. Musíme tedy nyní napnout 
všechny síly na to, aby nastavení nového programu co nejvíce reflektovalo potřeby jižní Moravy a Vysočiny, 
aby nedošlo k přerušení dobře nastartovaného trendu z tohoto programového období. Naše výsledky jsou 
velmi dobré a my v nich chceme i nadále pokračovat. 

JSme S vámi Již ŠeSt let –  
budoucnoSt Je ale ve hvězdách
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ing. Jaroslav vymazal
primátor města Jihlavy

dětská hřiště, parky, mateřská, umělecká a speciální škola, domov seniorů, sportoviště, veřejná 
prostranství, cyklostezky, turistické projekty… 
Úspěšných a užitečných projektů, které jsme v Jihlavě s podporou Úřadu Regionální rady Jihovýchod už 
dokončili nebo na nich pracujeme, je tolik, že není snadné je všechny vyjmenovat z hlavy. Přesto nemusím 
dlouho lovit v mysli, abych si vybavil a ocenil, v kterých oblastech Jihlava v posledních letech s podporou 
úřadu poskočila o velký kus vpřed. Neskrýváme, že administrativa projektů je náročná, výhody a přínosy 
pro město jsou ale velké a dlouhodobé. Proto se už nyní těším a doufám, že se Jihlavě bude dařit s Úřadem 
Regionální rady Jihovýchod spolupracovat nejméně tak skvěle, jako dosud. 

Práce úřadu si celá reprezentace Jihlavy váží, uvědomujeme si, jak významně se rozvoj města zásluhou jeho 
činnosti posunul. Děkujeme a přejeme hodně energie do další práce.

bc. Roman onderka, mba
primátor města Brna

Město Brno dosud získalo z fondů Evropské unie dotace ve výši téměř 3,4 mld. Kč a téměř polovinu z této 
částky představovaly dotace přidělené z Regionálního operačního programu Jihovýchod. Mohu tedy s jisto-
tou říci, že ROP Jihovýchod je pro město významným zdrojem dotačních prostředků a bez něj by řada pro-
jektů ve městě Brně vůbec nebyla realizována nebo by se jejich realizace výrazně zpozdila. Byly vypracovány 
dva integrované plány rozvoje města, z nichž první výrazně pomáhá při obnově ulic, náměstí i veřejných 
parků v historickém centru Brna a druhý je zaměřený tematicky na zlepšování kvality občanské vybavenosti 
ve městě. Toto honosně znějící sousloví však v praxi znamená rekonstruovaná či nově vybudovaná hři-
ště, školy, školky, divadlo, hvězdárnu, azylový dům a mnohé další. celkem 45 projektů již schvá-
lených a realizovaných s finanční spoluúčastí ROP Jihovýchod je ve městě prostě vidět. A přestože se konec 
stávajícího programovacího období nezadržitelně blíží, práce na přípravě i realizaci dalších projektů pokračují 
s nezmenšeným úsilím. 

Také spolupráce s Úřadem Regionální rady Jihovýchod, který projekty schvaluje a administruje, je velmi dobrá 
a projekty se daří dotahovat do zdárného konce. Vytvoření regionálních operačních programů pro jednotlivé 
územní celky NUTS II vnímám jako velmi přínosné, neboť umožnily reflektovat specifické problémy jednotlivých 
krajů. Snahu Ministerstva pro místní rozvoj ČR sloučit v příštím programovacím období regionální operační pro-
gramy pod jeden souhrnný, tedy považuji svým způsobem za krok zpět a přitom stále doufám, že zdravý rozum 
zvítězí a současný status quo bude zachován.

pokračování na straně 4
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bc. Jan tecl 
starosta města Havlíčkův Brod

Město Havlíčkův Brod díky projektům spolufinancovaných ze strukturálních fondů EU podpořilo rozvoj 
a zkvalitnění občanské vybavenosti ve městě a posílilo úlohu Havlíčkova Brodu jako dalšího významného 
rozvojového centra regionu. Zrealizované projekty přispěly nejen k rozšíření nabídky sportovních, kulturních 
a volnočasových aktivit, ale také k prezentaci města v oblasti cestovního ruchu.

Nejvýznamnějším a objemově největším úspěšným projektem podpořeným z ROP NUTS II Jihovýchod byl projekt 
„Revitalizace středu města havlíčkův brod“, který významně přispěl k zatraktivnění vzhledu města. Realizace 
projektů přinesla nové zkušenosti pro vedení města i úředníky a téma EU se dostalo do povědomí občanů.

Město Havlíčkův Brod je v čerpání dotací z ROP NUTS II Jihovýchod velice úspěšné a s administrací projektů má 
velké zkušenosti. Díky ochotě a dobré spolupráci pracovníků Úřadu Regionální rady Jihlava je většina projektů již 
úspěšně ukončena a dotace jsou obdrženy. Další nově podpořené projekty jsou v realizaci.

Na základě zkušeností s čerpáním dotací mohu konstatovat, že z tohoto ROP jsou podporovány investiční i nein-
vestiční záměry řešící problémy konkrétně našeho regionu a Úřad Regionální rady při hodnocení a rozhodování 
postupuje objektivně. 

ing. vlastimil gabrhel
starosta města Znojma
 
Město Znojmo se rozhodlo v programovacích obdobích 2004–2006 a 2007–2013 využít pro svůj všestran-
ný a udržitelný rozvoj finančních prostředků z fondů Evropské unie. Znojmo se prezentuje svými úspěšnými 
realizovanými projekty, na kterých se tyto fondy podílely a projekty, které se v současné době za přispění 
financování z těchto fondů realizují. Z pohledu dotačního oddělení hodnotíme spolupráci pozitivně, město 
Znojmo je úspěšným žadatelem o dotace z ROP Jihovýchod. Dobře hodnotíme také to, že sídlo poskytova-
tele dotace není na rozdíl od jiných dotačních titulů centralizováno v Praze a tudíž snadněji probíhá komuni-
kace s příjemcem dotace. V současné době ve fázi realizace se nachází tyto projekty: adrenalinové trasy 
znojemského podzemí, regenerace sídliště v Příměticích, zateplujeme mateřské školy a další.

JSme S vámi Již ŠeSt let –  
budoucnoSt Je ale ve hvězdách
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pokračování na straně 6

mvdr. Pavel heřman
starosta města Třebíče
 
Regionální operační program Jihovýchod je nastaven z mého pohledu velice dobře, Úřad Regionální rady 
ROP Jihovýchod je blízko žadatelům a zná potřeby v území. Oceňuji zejména vysokou profesionalitu jeho 
pracovníků. Z hlediska dotací, město Třebíč, jako subjekt, nezískalo závratné částky, ale pokud připočítáme 
i dotace ostatním subjektům, tak bude v blízké budoucnosti podpora z ROP Jihovýchod velice výrazně po-
znat na infrastruktuře cestovního ruchu – zejména zrekonstruované objekty muzea vysočiny třebíč 
a Předzámčí na nové muzejní expozice, obnovení historického vstupu k bazilice sv. Prokopa, 
rekonstrukce domu na blahoslavově ulici v Židovské čtvrti na expozici židovského bydlení i rozsáhlá 
rekonstrukce několika zdevastovaných domů v této oblasti na luxusní hotel Joseph 1699.

Všechny tyto projekty velmi zatraktivní naše památky zapsané na seznam kulturního dědictví UNESCO 
a pevně věřím, že městu přinesou i ekonomický efekt.

ing. karel goldemund
starosta města Vyškova
 
Město Vyškov realizovalo za podpory dotací z ROP Jihovýchod dva projekty. Projekt nástupní prostor pod-
chodu byl společným projektem se Správou a údržbou silnic JMK, která zajistila stavbu nového objektu pod-
chodu, rekonstrukci silnice v délce 270 m včetně zastávek autobusů. Město Vyškov realizovalo stavbu atria 
podchodu, které mohou využívat studenti blízkých škol i občané ke krátkodobému odpočinku. Dále byly re-
konstruovány navazující plochy a veřejná prostranství, jež byla doplněna o městský mobiliář. Součástí projektu 
bylo také vybudování parkovacích míst a výsadba zeleně. Dalším projektem bylo vybudování cyklostezky 
na ulici brněnská, jehož cílem bylo odklonit cyklisty z hlavní, velmi frekventované, komunikace a zvýšit tak 
jejich bezpečnost.

Ve Vyškově se realizovaly projekty také dalších příjemců, jež byly realizovány za finanční podpory z ROP 
Jihovýchod a pozitivně město ovlivnily. Patří mezi ně například vybudování domu chráněného bydlení 
pro mentálně postižené, pořízení přístrojového vybavení do nemocnice vyškov, rozšíření hotelu 
Selský dvůr, obnovení vozového parku společnosti vydoS buS, rekonstrukce komunikací a další.

Přínosem dotací poskytnutých z ROP Jihovýchod je zatraktivnění města pro jeho obyvatele i návštěvníky, roz-
šíření infrastruktury pro cestovní ruch, zlepšení stavu veřejných prostranství a komunikací, usnadnění užívání 
těchto prostor osobám se sníženou schopností pohybu a orientace a zvýšení bezpečnosti chodců i cyklistů.
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mgr. karel Štefl
starosta Města Počátky

Šestileté fungování ROP Jihovýchod hodnotíme na velmi vysoké úrovni. Důvody tohoto hodnocení jsou:
1. pracoviště ROP Jihovýchod pro region Kraje Vysočina je umístěno přímo v Jihlavě – blízká vzdálenost; 
možnost okamžité konzultace; osobní kontakt...
2. personální obsazení míst vhodnými lidmi – ochota vždy řešit vzniklé situace jak po telefonickém, tak 
v osobním kontaktu; možnost zprostředkovat informace i z jiných odborů Úřadu Regionální rady; včasná 
upozornění na nedostatky... Nejčastěji jsme vzniklé situace konzultovali s p. Caklem a pí Bártovou.
 
S využitím dotací z ROP Jihovýchod jsme zrealizovali dva projekty: Rekonstrukce kina a přilehlých 
objektů na multifunkční kulturní centrum v Počátkách a naučné stezky k pramenům Počátek. 
U obou projektů činila dotace 92,5 %.

mgr. františek lukl, mPa
starosta města Kyjova, místopředseda Svazu měst a obcí ČR

ROP Jihovýchod splnil svůj účel nad očekávání!
V dnešní době se vedou velké diskuze o selhání některých jednotlivců, které by měly vyústit ve zrušení ROPů 
pro další období. Je smutné, že se spíše nezveřejňují ta kvanta úspěšně a účelně zrealizovaných projektů, které 
přinesly pro obce, města a regiony neskutečný potenciál dalšího rozvoje. Pomohly odstranit letité infrastrukturní 
problémy, přispěly k sociální solidaritě. Možná, že bych měl jiný názor, pokud bych bydlel blíže našim západním 
sousedům. Mé zkušenosti jsou však kladné!

Do značné míry má vliv na pozitivním hodnocení ROP Jihovýchod samotný Úřad Regionální rady. Jsou zde 
odborníci, kteří poradí, kteří se snaží najít řešení, kteří však také ctí principy dobré veřejné správy. A to je 
dobře! Chci jim proto poděkovat a popřát nejen zdraví, ale také zdravý rozum lidí, kteří budou rozhodovat 
o jejich další profesní budoucnosti a existenci ROPů v dalším období.

Podpora regionálního rozhodování o dotacích je na místě. Považuji však napříště za více než vhodné, aby byli 
v orgánech Regionální rady zastoupeni i představitelé obcí. Jistě to přispěje k větší jistotě a důvěře. Také by mělo 
dojít k významnější harmonizaci oblastí podpory napříč jednotlivými regiony a možností spolupráce obcí na je-
jich hranicích. Není možné dopustit, aby se o rozvoji našich krajů a především venkova, který skrývá neskutečné 
bohatství, rozhodovalo kdesi z Prahy. Čím vzdálenější od podporovaných subjektů bude orgán rozhodování, tím 
hůře pro nás všechny.

Přeji vám všem hodně radosti nad dobrými věcmi, které se daří se slušností a poctivě uskutečňovat.

JSme S vámi Již ŠeSt let –  
budoucnoSt Je ale ve hvězdách
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eliška Pavlíková
starostka města Chotěboř

ROP Jihovýchod lze za jeho 6 let fungování hodnotit jako operační program, který má bezprostřední vliv ve všech 
oblastech podpory. Je to program přinášející obnovu infrastruktury, rozvoj měst a obcí a cestovního ruchu v po-
době, která je municipalitám nejbližší. Podporuje je cíleně se znalostí místního prostředí. Pracovníci Úřadu Regi-
onální rady ROP Jihovýchod se snaží vždy najít řešení předloženého záměru v závislosti na potřebách žadatelů.
 
V našem městě byl postaven nový autobusový terminál před budovou Českých drah. Jedná se o pro-
jekt, který velkou měrou ovlivnil cestování v Chotěboři a okolí. Stal se branou a „výkladní skříní“ města při 
příjezdu a odjezdu veřejnou dopravou, a to jak autobusovou, tak železniční. V jeho rámci byla opravena 
výpravní budova Českých drah, prostory nástupišť a byla zrenovována kolejiště. Výsledek vzešel ze spolu-
práce všech provozovatelů veřejné hromadné dopravy na krajské, ale i celostátní úrovni a města Chotěboř 
prostřednictvím ROP Jihovýchod.

ing. Pavel Procházka
starosta města Velké Pavlovice

Město Velké Pavlovice již několik let vytváří podmínky pro rozvoj turistiky a cestovního ruchu v dosud 
poměrně opomíjeném kraji meruněk, vína a nádherné vinorodé krajiny jižní Moravy. Díky dotacím z evrop-
ských fondů se náš region velmi rychle rozvíjí a stává se vyhledávanou destinací. Ať je to již kvůli výbornému 
vínu, krásné krajině, ale také kvalitním cyklostezkám a turistickým atraktivitám. Město Velké Pavlovice bylo 
úspěšné při podání žádosti o dotace z ROP Jihovýchod na stavbu nové cyklostezky a vybudování informač-
ního systému podél cyklostezek. Obě aktivity položily základ pro pořádání mnoha turistických a společen-
ských akcí. „Jarní šlapka“, „Putování po Modrých Horách“, „Putování krajem André“, všechny tyto akce se 
staly vyhledávané a bez vybudování sítě cyklostezek by nikdy nevznikly. 

Nesmírně důležité je i to, že projekty podpořené z ROP jihovýchod úspěšně pomáhají nastartovat nejen 
cestovní ruch, ale i podnikatelské aktivity v našem kraji. Vyrůstají penziony, zlepšují se služby ve stravování. 
Dotace z operačních programů pomáhají také spolupráci mezi obcemi, krásným příkladem je i založení 
dobrovolného svazku obcí Modré Hory. Spolupráce, která byla v tomto případě podpořena dotací z ROP 
Jihovýchod na projekt „Turistický produkt Modré Hory“, vyústila v mimořádně vydařenou propagaci naše-
ho krásného kraje. Po 6 letech činnosti ROP Jihovýchod lze vidět skvělou práci týmu tohoto regionálního 
operačního programu a velký rozvoj našeho regionu.

pokračování na straně 8
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mgr. Roman fabeš
starosta města Telč

Když zvážím všechna pro a proti, rád konstatuji, že pozitiva převažují. Důležité bylo, že jsme měli možnost se 
podílet na přípravě tohoto programu. Jako negativa vnímám to, že se nepodařilo zařadit pro obce a malá města 
některé další potřebné oblasti financování (např. místní komunikace) a také to, že jak rozdělením finančních pro-
středků do jednotlivých oblastí, tak i způsobem žádání o dotace byla oproti nám výrazně zvýhodněna obě krajská 
města. Společným problémem pak byla nutnost předfinancování projektů a náročná administrativa. Velice oceňuji, 
že tohle se v průběhu programového období podařilo zlepšit. Z mého pohledu pozitivně hodnotím komunikaci 
s pracovníky kanceláře Úřadu Regionální rady v Jihlavě. A dále pak vyplácení schválených dotací po předložení 
potřebných dokladů. To je podstatně rychlejší než u jiných dotačních titulů. Jsem přesvědčen, že pokud žadatelé 
zodpovědně přistoupili k přípravě a hlavně výběru projektů a využili postupně všech výzev, měli velkou šanci uspět.

Pokud jde o město Telč, díky včasné a kvalitní přípravě se nám podařilo získat podporu pro 9 projektů, které 
městu výrazně pomohly v řadě oblastí. Celková hodnota realizovaných projektů dosáhla zhruba 230 milionů 
korun. Z nejvýznamnějších realizovaných akcí bych jmenoval revitalizaci školského areálu zŠ hradecká, 
dostavbu autobusového nádraží, revitalizaci veřejných prostranství, vybavení škol a zkvalitnění 
propagace města. V současné době se připravuje realizace desátého schváleného projektu – zpřístupnění 
telčského podzemí.

mudr. oldřich Ryšavý
starosta města Břeclavi
 
Uplynulých 6 let dokazuje, že fungování ROP Jihovýchod je vhodně nastaveným dotačním programem, jehož 
pracovníci dobře znají specifickou problematiku a potřeby kraje, ve kterém působí. Díky těmto znalostem může 
program pružněji reagovat na tyto potřeby formou nastavení jednotlivých výzev. Zároveň shledávám za velkou 
výhodu tohoto programu, oproti centrálním operačním programům, rychlejší administraci jak žádostí, tak i při 
proplácení finančních prostředků. Tuto skutečnost dokazuje nejen množství podaných žádostí a následně zreali-
zovaných projektů (v okrese Břeclav schváleno 47 projektů za 0,9 miliardy Kč), ale i přední místo v ČR při čerpání 
evropských finančních prostředků. 
 
Díky dotačnímu programu byl v našem městě doposud zrevitalizován multifunkční sportovní areál s kom-
plexním zázemím pro školu se sportovním zaměřením, podpořeny a realizovány byly 2 projekty v břeclav-
ské nemocnici (mezioborová jednotka intenzivní péče) a podpořeno bylo také zařízení pro cestovní ruch.

JSme S vámi Již ŠeSt let –  
budoucnoSt Je ale ve hvězdách
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Jindřich Skočdopole
starosta města Polná

Osobně velice kladně hodnotím šestileté fungování ROP Jihovýchod, který velice zodpovědně a čitelně do-
kázal rozdělit evropské finance do měst v Jihomoravském kraji a v Kraji Vysočina. Když budu hodnotit dopad 
na město Polná, podařilo se nám získat finanční prostředky na akci „obnova karlova náměstí“, na „zpří-
stupnění nkP“, tj. chrámu Nanebevzetí Panny Marie v Polné a další drobné projekty. Přikláněl bych se 
k tomu, aby v rámci nového plánovacího období evropských peněz zůstal systém tak, jak je nastaven.

ing. lubomír toufar
starosta města Blansko
 
Předávám k zamyšlení postřehy kolegů úředníků, kteří s RoPem spolupracují: Začátky ROPu byly 
obtížnější, co se týče komunikace (např. zaslání stanoviska k posouzení veřejné zakázky). Nyní je komunika-
ce bez problému. Bez ROPu bychom určitě nezrealizovali projekty jako zámek blansko, Parkové parko-
viště dvorská, ale ta administrace je velice zdlouhavá a složitá a hlavně nikdy nejsou předem jisté peníze. 
Máme sice nějaký příslib formou Smlouvy o poskytnutí dotace, ale to nikdy nemáme jisté.

děkujeme vám všem za názory, které promítneme do přípravy následujícího programového období.
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V Jihomoravském kraji bylo podpořeno 
7 projektů za 59,5 milionu korun, spa-
dajících pod IPRM města Brna. ZŠ Úvoz 
55 získá pro své žáky díky dotaci nové 
venkovní sportoviště, které škole dosud 
citelně chybělo, ZŠ Brno Hroznová bude 
mít novou jazykovou učebnu a MŠ Tu-
maňanova 59 získá přístavbu. Bude také 
pokračovat úprava historického jádra 
města Brna, například jedna z dominant 
Brna, Petrov, bude mít kvalitně upravené 
okolí, vybavené pro trávení volného času 
Brňanů i návštěvníků města. O podpoře 
rozhodl Výbor Regionální rady Jihový-
chod dne 13. června 2012, schváleno bylo 
celkem 24 projektů za 668 milionů korun.

V oblasti dopravy bylo schváleno celkem 
10 projektů za více než 191 milionů korun. 

Vznikne 9 nových terminálů, přestupních 
uzlů IDS a přestupních zastávek, například 
v Břeclavi, Vranovicích, Pohořelicích a Slavko-
vě u Brna. V Kuřimi bude vybudován bezba-
riérový přístup do podchodu u železniční sta-
nice ze severní části města. Všechny projekty 
výrazně zkvalitní přepravu obyvatel jižní Mo-
ravy, využívajících Integrovaného dopravního 
systému Jihomoravského kraje, do zaměstná-
ní, do škol nebo k lékaři. Schválený projekt 
silnice řeší průtah obcí Dyje. Součástí projektu 
jsou autobusové zálivy, které významně po-
mohou k bezpečnosti cestujících v obci. 

V Kraji Vysočina byly podpořeny 3 projekty 
silnic za více než 330 milionů korun. Význam-
ným projektem, který podpoří bezpečnost 
na vysočinských silnicích, je přebudování kři-
žovatky na silnici II/602 za Jihlavou, kde se 

provoz rozděluje na dva směry – Pelhřimov 
a Kostelec (Třešť, Telč) a přes kterou projede 
12 000 vozidel denně. Stávající vidlicová křižo-
vatka bude nahrazena kruhovou křižovatkou.

Další 4 projekty díky dotacím za téměř 87 milio-
nů korun zrekonstruují nebo nově vybudují ter-
minály a přestupní uzly ve Žďáře nad Sázavou, 
Velké Bíteši, Novém Městě na Moravě a v Jihla-
vě. Projekty Žďáru nad Sázavou a Nového Města 
na Moravě navazují na již provedené rekonstruk-
ce budov ČD – nyní tedy dojde v obou městech 
ke kompletní revitalizaci daného přestupního 
terminálu. Díky projektu Velké Bíteše se nejen  
rozšíří plocha autobusového nádraží, které je 
současně koncovým bodem IDS Jihomoravské-
ho kraje, ale zároveň díky přesunu přestupního 
uzlu do severní části náměstí bude provedena 
revitalizace této části Masarykova náměstí.

PodPoříme Školku, hřiŠtě, Silnice i teRminály
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oblast  

podpory
žadatel název projektu

Požadovaná 

dotace RR (kč)

1.1 Kraj Vysočina II/602 hr. kraje–Pelhřimov, 6. stavba 133 202 563

1.1 Kraj Vysočina II/150 Havlíčkův Brod–Okrouhlice 73 518 642

1.1 Kraj Vysočina II/353 D1–Rytířsko–Jamné, 2. stavba 123 824 837

1.1
Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, 

příspěvková organizace kraje
II/408 Dyje průtah 19 301 536

1.2 Město Žďár nad Sázavou Rekonstrukce povrchů a přístřešku autobusového nádraží ve Žďáru nad Sázavou 16 967 878

1.2 Město Břeclav IDS – JMK Břeclav 60 748 604

1.2 Obec Vranovice IDS Vranovice 6 842 737

1.2
Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, 

příspěvková organizace kraje
Přestupní zastávka IDS Lesná 6 506 545

1.2 Město Kuřim Bezbariérové zpřístupnění podchodu železniční stanice Kuřim ze severní části města 14 480 894

1.2 Město Pohořelice Přestupní uzel IDS Pohořelice 13 046 541

1.2 Obec Lelekovice Přestupní uzel, zastávka ČD Česká–Lelekovice 17 693 541

1.2 Město Velká Bíteš Rekonstrukce Masarykova náměstí – přestupní terminál Velká Bíteš 23 369 659

1.2 Město Nové Město na Moravě Dopravní terminál v Novém Městě na Moravě 22 308 729

1.2 Město Slavkov u Brna Přestupní uzel IDS Slavkov u Brna – Nádraží 11 621 094

1.2 Statutární město Jihlava Výstavba dopravního terminálu – městské nádraží Jihlava – Ia. etapa 24 049 558

1.2 Město Klobouky u Brna IDS Klobouky u Brna 21 216 490

1.2 Městys Lomnice Přestupní uzel IDS Lomnice 19 892 843

3.1 Statutární město Brno Areál volného času při ulici Mírová u pramene sv. Floriána 3 044 164

3.1 Statutární město Brno Přístavba MŠ Brno, Tumaňanova 59 5 149 520

3.1 Statutární město Brno Petrov 6 363 218

3.1 Statutární město Brno Vybudování jazykové učebny v ZŠ Brno, Hroznová 1 6 086 464

3.1 Statutární město Brno Zahrada v pohybu 3 480 034

3.1 Statutární město Brno Orlí, Měnínská a Novobranská 17 958 990

3.1 Statutární město Brno ZŠ Úvoz 55 - sportovní hřiště 17 431 553

Schválené PRoJekty
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V minulém čísle newsletteru jsme 
informovali o ocenění projektu br-
něnského Přírodovědného explora-
toria v soutěži TOP INVEST, kde zís-
kal titul Nejlepší investice roku 2011. 
V tomto čísle s velkou radostí přiná-
šíme informace o dalších úspěších 
našich projektů v soutěžích Stavba 
Vysočiny a Stavba Jihomoravského 
kraje. 

ÚSPěchy PRoJektů 
RoP Jihovýchod  
v Soutěži  
Stavba vySoČiny 2011
Záměrem soutěže Stavba Vysočiny bylo 
vybrat a ocenit nejlepší novostavby a re-
konstrukce staveb, které byly realizovány 
v Kraji Vysočina. Soutěž vypisuje a pořádá 
Stavební sdružení Vysočina ve spoluprá-
ci se Svazem podnikatelů ve stavebnictví 
v ČR, Českou komorou autorizovaných 
inženýrů a techniků činných ve výstavbě 
a Krajem Vysočina. V šesti soutěžních ka-
tegoriích bylo odbornou komisí uděleno 
12 cen, svoji individuální cenu předal hejt-
man kraje a časopis Stavebnictví. Vyhlá-
šení jubilejního desátého ročníku soutěže 
proběhlo 11. června 2012 v Horáckém di-
vadle Jihlava. 

Stavby PRo bydlení 
a ceStovní Ruch
Prestižní stavba kraje vysočina 2011: 
Rekonstrukce zámku herálec
za ojedinělou proměnu významné-
ho a historicky cenného památkově 
chráněného objektu na hotel nejvyšší 
kategorie. 

Památkově chráněný zámek v Herálci, který 
byl naposledy sídlem zvláštní internátní ško-
ly, byl proměněn na pětihvězdičkový kom-
plex. Původní objekt zámku získal po kom-
plexní rekonstrukci novou tvář a hlavně 
novou funkci. Hotel v sobě snoubí historii 
s moderním interiérem. Zámek láká na de-
set luxusních dvoulůžkových pokojů a de-
vět apartmá. Všechny pokoje jsou nositeli 
vlastního příběhu, královské a prezidentské 
apartmá nabízí i noblesu starých časů. Zda-
řilou úpravou prošlo zámecké nádvoří a vy-
cházková komunikace v parku. Revitalizace 
se dočkal i rozsáhlý anglický park, který je 
dnes ideálním relaxačním místem.

novoStavby 
obČanSké vybavenoSti
Čestné uznání: Pavilon pro matku 
a dítě v nemocnici třebíč
za zdařilé a výrazné včlenění hmot 
vstupního prostoru, zvýšení komfor-
tu služeb nemocnice. 

Pavilon pro matku a dítě řešil dostavbu 
stávajícího objektu MIO (malých interních 
oborů) nemocnice, který byl dostavěn 
v roce 2003. Pavilon pro matku a dítě je 
jeho logickým pokračováním, doplňuje 
a propojuje jednotlivé objekty. Zároveň 
tvoří vstupní objekt pro celý areál, je v něm 
těžiště nemocnice – hala s doprovodnými 
službami a přístupem do rozhodujících 
lůžkových pavilonů. Stavba Pavilonu pro 
matku a dítě maximálně zvýšila komfort 
zdravotní péče pro pacienty v celé spá-
dové oblasti. Zároveň se podařilo vytvořit 
objekt, který je zdařilým monumentem 
vstupu do areálu a zvyšuje úroveň dopro-
vodných služeb nemocnice.
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doPRavní Stavby
Stavba roku kraje vysočina 2011:  
Revitalizace středu města havlíčkův brod
za harmonizaci centrálního náměs-
tí v historicky vymezeném prostoru 
navyšující komfort pro pohyb chodců 
a celkovou bezbariérovost. 

Podoba Havlíčkova náměstí před celkovou re-
vitalizací započatou v srpnu 2009 byla výsled-
kem úprav především z 50. let minulého století, 
kdy došlo ke zřízení parku v severovýchodním 
segmentu okolo Mariánského sloupu. Cílem 
revitalizace byla celková obnova centra města 
se záchranou a zhodnocením všeho, co se do-
chovalo z jeho historického vývoje a zároveň 
s doplněním prvků soudobé architektury v po-
době městského mobiliáře a letní scény tak, 
aby vše tvořilo vyvážený a jednotný celek.  Po-
žadováno bylo i navýšení komfortu pro pohyb 
chodců a rozšíření chodníků, dále pak zajištění 
celoplošné bezbariérovosti. Výsledek je možno 
popsat jako soudobý a moderní, přesto není 
v kolizi se statutem památkové zóny. 

Čestné uznání:  
hesov – mosty
za citlivé zakomponování do krajiny 
s ohledem na konstrukční řešení.

Silnice III/03810 propojuje města Přiby-
slav a Havlíčkův Brod. Zajišťuje zásobová-
ní závodu Pribina v Hesově. Předmětem 
projektu byla rekonstrukce části komuni-
kace III/03810 v délce 512 metrů včetně 
vybudování 3 nových mostních objektů 
namísto původních mostních objektů ev. 
č. 03810 – 006, 007 a 008 v úseku mezi 
městem Přibyslav a místní částí Hesov. 
Směrové a šířkové poměry byly nevyhovu-
jící, zejména poloměr oblouku na výjezdu 
z mostu ev. č. 03810 – 007, který byl pro 
kamiony problematicky průjezdný. Výstav-
bou nových mostů a zlepšením směrových 
poměrů byla významně zvýšena bezpeč-
nost provozu oproti stávajícímu stavu. 
Silnice byla uvedena do provozu ve velmi 
krátké době, za 10 měsíců. 

RekonStRukce Staveb 
obČanSké vybavenoSti
Čestné uznání:  
Rekonstrukce kina Počátky
za skloubení požadavků na multifunkč-
ní, kulturní a volnočasové aktivity. 

Město Počátky mělo ve svém majetku 
v památkové zóně kino s jevištěm a od-
koupilo sousední stavebně propojený 
objekt. Budovy včetně vnitřního zařízení 
byly silně zanedbané, některé části pro 
poškození dlouhodobě neschopné vyu-
žívání. Projekt vyřešil záchranu objektů 
nezbytnou rekonstrukcí, která dala vznik-
nout kulturně-společenskému zařízení 
s víceúčelovým sálem pro filmová, diva-
delní a další kulturní představení se zku-
šebnami, prostory pro spolkovou činnost 
a kongresové a vzdělávací aktivity, galerii 
a další výstavní prostory, informační turis-
tické centrum, veřejnou knihovnu s inter-
netem a letní amfiteátr. 

13www.jihovychod.cz
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cena heJtmana
centrum kultury, sportu a zájmových 
činností, osová bítýška
Stavba se nachází v areálu základní školy 
Osová Bítýška. Přístavbu centra v moder-
ním a odvážném designu se podařilo ar-
chitektonicky zakomponovat do okolí stá-
vající budovy. Svým účelem a charakterem 
provozu se jedná o jednu z mála staveb 
v regionu, ale svou potřebou a důležitostí 
jistě stavbu velmi hodnotnou. Nová víceú-
čelová hala je navržena tak, aby se drob-
nými a jednoduchými úpravami přeměnila 
na sál pro pořádání kulturních akcí – kon-
certy, plesy, taneční zábavy. Svým vnitřním 
vybavením poskytuje celou škálu využití 
sportovního charakteru. Hala je připravena 
pro tenis, volejbal, basketbal, badminton, 
je zde umístěna také lezecká stěna. 

cena ČaSoPiSu 
Stavebnictví
Revitalizace středu města havlíčkův 
brod (projekt viz. str. 13)

ÚSPěchy PRoJektů RoP 
Jihovýchod v Soutěži 
Stavba JihomoRavSkého 
kRaJe 2011
Soutěž pořádalo Jihomoravské stavební 
společenství při Svazu podnikatelů ve sta-
vebnictví v ČR pod záštitou Jihomoravské-
ho kraje. Posláním soutěže je prezentace 
a propagace kvalitních výstavbových pro-
jektů v kraji a přiblížení nejlepších staveb-
ních děl a jejich tvůrců laické i odborné 
veřejnosti. Výsledky jubilejního desátého 
ročníku Stavby Jihomoravského kraje byly 
vyhlášeny 25. dubna 2012 na brněnském 
výstavišti u příležitosti konání stavebních 
veletrhů. 

doPRavní  
a inženýRSké Stavby:
1. pořadí:  
komplexní regenerace historického 
jádra – ostatní komunikace rekon-
strukce ulice Joštova i. a ii. etapa
Joštova ulice je součástí Městské památ-
kové rezervace Brno a jedním z urbanis-
ticky nejvýznamnějších míst brněnského 
hradebního okruhu. Z dopravního hledis-
ka ulice Joštova zajišťuje propojení MHD 
na severní straně historického jádra města. 
V křížení s ulicí Českou vytváří ulice Joštova 
jeden z největších přestupních uzlů veřej-
né dopravy v Brně i Jihomoravském kraji. 
Rekonstrukce Joštovy ulice byla rozdělena 
na dvě etapy. Cílem bylo vytvořit z této 
reprezentativní ulice veřejné prostranství, 
které přineslo zvýšení bezpečnosti, esteti-
ky, pobytové pohody historického centra 
města Brna a zatraktivnění městské památ-
kové rezervace pro návštěvníky.

PRoJekty RoP Jihovýchod boduJí  
v odboRných Stavebních Soutěžích
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3. pořadí:  
modřice, smyčka, zázemí pro cestující
V prostoru terminálu Modřice, smyčka 
byla vybudována budova zázemí pro ces-
tující. Přestupní terminál je plně zapojen 
do Integrovaného dopravního systému. 
Jedná se o významný přestupní uzel IDS 
JMK na jižním okraji Brna, který slouží pro 
přestup mezi regionálními a městskými 
autobusy a tramvajemi. Cílem projektu 
bylo vybudovat moderní zázemí, které 
výrazně zvýšilo komfort cestujících včet-
ně handicapovaných občanů a vedlo také 
k nárůstu počtu cestujících z okolních 
obcí. 

kategoRie RekonStRukce 
Staveb a obJektů
1. pořadí:  
Přírodovědné exploratorium
Velké planetárium, malé planetárium, ex-
ploratorium, pozorovací terasa, přednáš-
kový sál a multifunkční vstupní hala – to 
vše pod jednou střechou, to je dnešní bu-
dova Hvězdárny a planetária Brno. Stavba 
v sobě zhmotňuje principy a cíle multivizu-
álního centra: zkoumat, vysvětlovat a vést 
k ochraně přírodního světa, především 
v otázkách astronomie. Kraví hora slouží 
již řadu desetiletí jako výletní místo nejen 
pro obyvatele města. Formálně byl vy-
tvořen dojem průhlednosti a optického 
propojení budovy s parkem Kraví hora. 
Architekt vytvořil komplex divácky atrak-
tivních, univerzálně využitelných prostor 
s řadou audiovizuálních prvků a moderní 
technikou.  

2. pořadí:  
kouzelný svět animace – muzeum lou-
tek – loutkové divadlo Radost iii. etapa
Projekt Kouzelný svět animace – Muzeum 
loutek byl realizován v areálu Loutkového 
divadla Radost, které se řadí mezi nejzná-
mější profesionální loutkové scény v České 
republice. Divadlo nashromáždilo, za té-
měř 60 let své existence, unikátní sbírku 
loutek – marionet, maňasů, manekýn, ale 
i zajímavých dekorací. Loutky vyrobené 
v ateliéru divadla patří mezi špičkové ar-
tefakty. Sbírku, která čítá kolem tisíce lou-
tek, si můžete prohlédnout v nově vybu-
dovaném Muzeu loutek. V rámci projektu 
došlo k finální úpravě dvorního traktu, 
zázemí divadla a dobudování skladovacích 
prostor. Přínosem muzea je nesporně také 
jeho pozitivní vliv na rozvoj problémové 
obytné zóny města Brna. 

www.stavbavysociny.cz
www.jmss.cz
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ve středu 20. června se v brně konala výroč-

ní konference RoP Jihovýchod k 6. výročí 

úspěšného fungování Regionální rady Jiho-

východ.

Úvodní slova konference patřila předsedovi 
Regionální rady Jihovýchod a hejtmanovi 
Kraje Vysočina MUDr. Jiřímu Běhounkovi 
a náměstkovi hejtmana Jihomoravského 
kraje Mgr. Václavu Božkovi, CSc., kteří shr-
nuli kladné dopady evropských dotací pro 
celý region Jihovýchod a představili strategii 
pro příští programové období 2014–2020.

Ředitel Úřadu Regionální rady Jihovýchod, 
Ing. Artur Zatloukal, informoval o pozitiv-
ních výsledcích fungování programu v ce-
lém uplynulém období. „Naše výsledky 

jsou vidět, dá se říci, na každém kroku, 1 
koruna dotace z ROP Jihovýchod přináší 
do regionu užitky v hodnotě 2,20 koruny. 
Po námi zrekonstruovaných silnicích pro-
jede 340 000 aut denně, což je 3x více 
než po dálnici D1 u Prahy, nové terminály 
veřejné hromadné dopravy využívá denně 
přes 120 000 cestujících a například pro-
jekty z oblasti zdravotnictví ročně navštíví 
téměř 700 000 pacientů. Naše projekty 
vytvoří více než 600 nových pracovních 
míst,“ řekl Zatloukal. 

Součástí konference byla také diskusní 
fóra k tématům „Jsou naše kraje mobil-
ní?“ a „Jak se žije městům a obcím?“, 
jichž se zúčastnili odborníci, zástupci kra-
jů, měst a obcí a příjemci dotací.

V prvním jmenovaném primátor statutár-
ního města Jihlava, Ing. Jaroslav Vymazal, 
náměstek hejtmana Kraje Vysočina, Ing. Li-
bor Joukl, a Ing. Květoslav Havlík, ze spo-
lečnosti Kordis JMK, nastínili aktuální stav 
a rozvoj dopravní infrastruktury na Vysoči-
ně a pokroky MHD ve městech obou kra-
jů. Do silnic Jihomoravského kraje a Kraje 
Vysočina bylo za posledních 6 let z ROP Ji-
hovýchod investováno více než 5,3 miliardy 
korun, zrekonstruováno tak bylo 5 % silnic, 
v havarijním stavu ale nadále zůstává 30 % 
silnic, na které nejsou peníze.

Ing. Luděk Mališ, ředitel konzultantské 
společnosti PaVex Consulting, promluvil 
o přínosech a nejefektivnějších způsobech 
zachování životnosti silnic a výhodách a ne-
výhodách jejich oprav a rekonstrukcí. Díky 
dotacím z Evropské Unie se rozrůstají také 
možnosti cyklodopravy, o jejím vývoji a vý-
hledu do budoucna na konferenci poho-Účastníci konference ROP JV

Hejtman Kraje Vysočina MUDr. Jiří Běhounek

„co Se oSvědČilo a má SmySl PRo budoucnoSt? 
aneb hodně JSme Se PouČili a PoužiJeme to PříŠtě!“
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vořil člen vládní komise pro cyklodopravu, 
Ing. Adolf Jebavý. 

Jak přispívají k rozvoji obcí a měst Jiho-
moravského kraje a Kraje Vysočina kraje 
a jejich konkrétní plány do budoucna sdě-
lili zástupci obou krajských úřadů, Ing. Ivo 
Minařík a RNDr. Ing. Martin Černý, MBA, 
v druhém diskusním panelu. 

Řady starostů v něm reprezentovali starosta 
města Olešnice, PaedDr. Zdeněk Peša, a sta-
rosta města Žirovnice, Mgr. Milan Šmíd. 
Shodli se na pozitivním dopadu podpory 
Evropské unie při rozvoji obcí a venkova, 
podělili se také o zkušenosti se sdružováním 
menších obcí při realizaci projektů. Praxi ne-
ziskových organizací a soukromých společ-
ností s čerpáním evropských dotací účastní-
kům předali Bc. Vítězslav Schrek z Oblastní 
charity Jihlava a PhDr. Alena Lubasová, jako 
zástupkyně podnikatelské sféry.

Na programu však nebylo jen hodnocení 
minulého a současného stavu, ale i výhled 
do budoucna. V ní je pozornost upřena 
na otázky integrovaných územních investic 
a místních akčních skupin. Jak jejich bu-
doucnost vidí Ministerstvo pro místní rozvoj 
ČR účastníkům konference sdělil RNDr. Ivo 
Ryšlavý, vedoucí samostatného oddělení 

regionálních pracovišť. RNDr. Jan Vozáb, 
PhD., ze společnosti Berman Group, shrnul 
a zhodnotil veškerá probíraná témata obou 
panelů a upozornil na důležitou podmínku 
pro vytváření místních akčních skupin pro 
budoucí úspěšné čerpání evropských dotací, 
kterými je dostatek finančních prostředků.

Výroční konference měla také zahraniční 
účast, o systému čerpání evropských pe-
něz ve Walesu a svých zkušenostech při-
jela pohovořit ředitelka sekce spravující 
ESF fondy ve waleském vládním úřadu pro 
evropské dotace Jane McMillan.

Před závěrečnou diskusí představili zá-
stupci Jihomoravského kraje a Kraje Vy-
sočina, Ing. Ivo Minařík a Ing. Bc. Martin 
Hyský, vize, strategické cíle a směry rozvo-
je krajů v nejbližších letech.

Červnové konference ROP Jihovýchod se 
zúčastnilo téměř 200 účastníků, kterým 
děkujeme za účast a příspěvky do diskuse.Jane McMillan, zástupkyně vládního úřadu pro evropské dotace, Wales

Výstava projektů realizovaných díky dotacím ROP Jihovýchod



18 www.jihovychod.cz

13. zasedání Monitorovacího výboru 
se uskutečnilo 23. května 2012 v pro-
storech nově zrekonstruovaného 
divadla DIOD v Jihlavě. Monitorova-
cí výbor Regionálního operačního 
programu Jihovýchod se pravidelně 
schází za účelem provádění monito-
rování a zajištění účinnosti a kvality 
realizace Regionálního operačního 
programu Jihovýchod.

Květnové zasedání Monitorovacího výboru 
mělo na programu pravidelné schvalování 
aktuálního stavu programu, respektive po-
kroku v realizaci ROP Jihovýchod na úrovni 

prioritních os a oblastí podpory.  Členové 
Výboru přijali  Zprávu o realizaci ROP Ji-
hovýchod, jejíž součástí je například také 
předpokládaný harmonogram vyhlašova-
ných výzev v jednotlivých oblastech podpo-
ry pro následující období, tj. od konce břez-
na 2012 do konce začátku října 2012, které 
budou postupně uzavírat tento program.

Monitorovací výbor na zasedání dále přijal 
Výroční zprávu za rok 2011, která slouží 
Evropské komisi jako nejdůležitější zdroj in-
formací o prováděných programech. Přijaty 
byly také Zprávy o výsledku přezkoumávání 
hospodaření Regionální rady Jihovýchod, 

které zpracovává Oddělení přezkoumává-
ní hospodaření územních samosprávních 
celků, Odbor kontroly Ministerstva financí 
ČR. První zpráva za období od 1. 11. 2010 
do 31. 12. 2010 uvádí, že „nebyly zjištěny 
žádné nedostatky spočívající v porušení 
rozpočtové kázně, v neúplnosti, nespráv-
nosti nebo neprůkaznosti vedení účetnictví 
a nebyly zjištěny chyby a nedostatky méně 
závažného charakteru“. Hospodaření Regi-
onální rady Jihovýchod je tedy bez chyby. 
Stejný závěr uvádí také druhá zpráva minis-
terstva za období od 1. 1. 2011 do 30. 10. 
2011.

Po ukončení jednání členové Monitoro-
vacího výboru navštívili úspěšné projek-
ty, realizované v centru Jihlavy. Byly jimi 
například Park Gustava Mahlera, sloužící 
jako oddechová zóna městské zeleně s pi-
etními odkazy na dílo G. Mahlera a jeho 
spojení s městem, Rekonstrukce a rozvoj 
Základní umělecké školy Jihlava, která 
sídlí přímo na Masarykově náměstí, nebo 
Poznejte Gustava Mahlera, projekt, jehož 
předmětem je rekonstrukce Domu Gusta-
va Mahlera a jeho nové využití.

Projekt – Park Gustava Mahlera

Rekonstrukce Základní umělecké školy Jihlava

monitoRovací výboR
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hodonín ve filmu

RaJhRadSkem Po nové nauČné tRaSe

Město Hodonín se díky dotaci z ROP Ji-
hovýchod má nyní možnost představit 
v krátkometrážním filmu o celkové délce 
cca 15 minut a nabídnout pestrou pale-
tu možností trávení dovolené a pobytu 
nejen ve městě, ale také v jeho blízkém 
okolí ve všech čtyřech ročních obdobích.

DVD snímek je doprovázen hudbou a scé-
nářem, který natočili herec, rodák z regionu 
Hodonínska, pan Josef Somr a moderátor 
Jan Musil. Interaktivní vizitka představuje 

v dnešní době moderní a atraktivní elektro-
nické propagační médium, které městu zajistí 
účinný způsob prezentace a propagace. DVD 
snímek včetně interaktivní vizitky je zpraco-
ván v 5 jazykových mutacích. Za pomoci 
těchto atraktivních a kvalitně zpracovaných 
elektronických propagačních produktů měs-
to podpoří rozvoj cestovního ruchu a zkvalit-
ní informovanost o městě a okolním regionu, 
jeho atraktivitách a cílech. Obě elektronická 
média jsou k dispozici a ke zhlédnutí v Infor-
mačním centru města Hodonína.

Mikroregion Rajhradsko je jedinečná 
kulturně historická a přírodní lokali-
ta, nacházející se 12 kilometrů jižně 
od centra města Brna. Jeho největší 
atraktivitou, která svým významem 
dalece přesahuje region, je Památník 
písemnictví na Moravě a benediktin-
ské opatství Rajhrad. Od jara letošní-
ho roku si můžete projít Rajhradsko 
po nové naučně-turistické trase, která 
byla vybudována díky evropské dotaci.

Turistická trasa „Poznáváme Rajhradsko“ 
o délce 25,5 kilometru tvoří dva dílčí okru-
hy. První, dlouhý 15,7 km, vás provede 
zajímavostmi Rajhradu, Popovic a Holasic. 
Druhý o délce 9,8  km vás seznámí s Raj-
hradicemi a Opatovicemi. Rajhradské pu-
tování vás pomocí 41 směrových značek 
provede 19 označenými místy s odpočíva-
dly, většinou po polních a lesních cestách. 
Všechna odpočívadla jsou vybavena turis-

tickým mobiliářem a 16 z nich i tabulemi 
s mnoha zajímavými informacemi o daném 
místě. Vydejte se po stopách benediktinů, 
kteří se zasloužili po celá staletí o všestran-
ný rozvoj této oblasti. Nechejte se překva-
povat historickými zajímavostmi, přírodní-
mi scenériemi a architektonickými skvosty. 
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Vzhledem k trvající absenci provádě-
cích předpisů k zákonu o veřejných 
zakázkách někteří zadavatelé váhají se 
zahájením a realizací zadávacího řízení.

Ačkoliv je stále v platnosti pouze vyhl. 
č. 133/2012 Sb., o uveřejňování vyhlášení 
pro účely zákona o veřejných zakázkách 
a náležitostech profilu zadavatele1, a zbýva-
jící prováděcí předpisy dosud ve Sbírce zá-
konů nebyly zveřejněny, neznamená to, že 
by v současnosti nová zadávací řízení nebylo 
možné zahájit.

Nové povinnosti zadavatele, které jsou spja-
ty s dosud chybějícími prováděcími právními 
předpisy, lze rozdělit do dvou kategorií:

A)  Povinnosti, které jsou přímo určeny již sa-
motným zákonem s tím, že podrobnosti 
stanoví prováděcí právní předpis.

To se týká těchto případů:
  odůvodnění účelnosti veřejné zakázky, 
které je povinně součástí předběžného 
oznámení dle § 86 odst. 2 zákona;
  odůvodnění veřejné zakázky dle § 156 zá-
kona, které je zadavatel povinen uveřejnit 
na profilu zadavatele do 3 pracovních dnů 
po vyhlášení zakázky;
  uveřejnění smlouvy, skutečně uhrazené 
ceny za plnění zakázky a seznamu subdo-
davatelů dle § 147a zákona.

V těchto případech je zadavatel schopen 
zákonné povinnosti vyhovět i bez existence 
prováděcího právního předpisu. 

Doporučení MMR dostupné na webové ad-
rese www.portal-vz.cz, záložka „Aktuality“, 
pak poskytuje jakýsi návod, jak by se zada-
vatel své zákonné povinnosti mohl zhostit.

B)  Povinnosti, které jsou v zákoně zakotveny 
pouze odkazem na prováděcí právní předpis.

Do této kategorie lze zařadit:
  požadavky konkrétní na rozsah pro-
jektové dokumentace a soupis stavebních 
prací, dodávek a služeb s výkazem výměr 
u veřejných zakázek na stavební práce dle 
§ 44 odst. 4 písm. a) a b) zákona;

  požadavky na konkrétní obchodní 
podmínky u veřejných zakázek na sta-
vební práce dle § 46d odst. 1 zákona.

V těchto případech samotná povinnost není 
zákonem dostatečně vymezena a zadavatel 
tak nemá, co by mohl plnit, a to až do doby 
vydání příslušného prováděcího právního 
předpisu.

Navrhovaný, avšak dosud neschválený text 
všech tří očekávaných prováděcích vyhlášek 
zákona je k dispozici např. v tzv. Knihov-
ně připravované legislativy Úřadu vlády ČR 
na internetové adrese http://eklep.vlada.cz/. 
Zadavatelé tak mohou v případě zájmu 
jejich znění využít již dnes a své úkony 
v zadávacím řízení (zejména při formulaci 
obou shora uvedených odůvodnění) sla-
dit s požadavky, které prováděcí předpisy 
v budoucnu přinesou.

zahajovat nová zadávací řízení tedy 
rozhodně zadavatelé mohou. V případě 
nejasností nás prosím neváhejte kontaktovat.

1  Spolu s vyhl. č. 9/2011 Sb., kterou se stanoví podrobnější podmínky týkající se elektronických nástrojů a úkonů učiněných elektronicky při zadávání veřejných zakázek 

a podrobnosti týkající se certifikátu shody, definuje požadavky na uveřejňování a profil zadavatele.

Je možné nyní ÚSPěŠně zadat  
veřeJnou zakázku?

Autor článku: 
Ing. Marek Bena
specialista  
na veřejné zakázky
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na co Se můžete těŠit v létě  
aneb SPeciály newSletteRu

V minulém čísle jsme vás informovali 
o požadavcích Evropské komise na změ-
nu pravidel při řešení nesrovnalostí. Mi-
nisterstvo financí ČR a Ministerstvo pro 
místní rozvoj ČR stanovila nová pravidla 
zejména pro porušení rozpočtové káz-
ně a s nimi spojenými odvody. Letní čer-
vencový speciál tak rozhodně nebude 
oddechovým čtením na dovolenou, jak 
by se dle označení mohlo zdát. Naopak 
doporučujeme jej k bedlivému prostu-
dování všem příjemcům, neboť bude 
obsahovat pravidla pro ukládání odvo-
dů za porušení rozpočtové kázně, pra-
vidla pro jejich promíjení s taxativním 
výčtem důvodů pro aplikaci prominutí, 
tabulky s procentními sazbami pro vý-
počet nově zavedených snížených od-
vodů a uvedením konkrétních typů po-
rušení. Nebudou chybět ani konkrétní 
příklady pro objasnění celé problemati-
ky a rozdílů mezi dosavadním a novým 
přístupem.

Dosavadní systém, zaručující příjemcům 
stejný postih za porušení rozpočtové kázně 
bez ohledu na okamžik zjištění pochybení, 
je novými pravidly narušen. U pochybení při 
zadávání veřejných zakázek bude totiž nově 
konečná výše postihu velmi záležet na oka-
mžiku zjištění porušení povinností. Bude-li 
zjištěno pochybení ještě před proplacením, 
tak bude na zadání zakázky pohlíženo jako 
na jeden celek, za který se udělí jedna sankce 
podle nejpřísněji postižitelného pochybení. 

Bude-li však zjištěno pochybení až po propla-
cení, tak příjemci se smlouvou o poskytnutí 
dotace uzavřenou od 1. 5. 2012 budou na no-
vém systému biti. Na zadání veřejné zakázky 
nebude moci již být pohlíženo jako na jeden 
celek s udělením jedné sankce, ale bude nutné 
aplikovat tzv. snížené odvody za každé jednot-
livé pochybení, kterého se zadavatel dopustil. 
Dojde tak ke sčítání snížených odvodů, a to až 
do výše peněžních prostředků poskytnutých 
ke dni porušení rozpočtové kázně.

Ani příjemcům se smlouvou o poskytnutí 
dotace uzavřenou před 1. 5. 2012 se však 
změny nevyhnou. Promíjení odvodů bude 
moci být aplikováno pouze tam, kde okol-
nosti pochybení budou spadat pod někte-
rý taxativně vymezený důvod.

Více si budete moci přečíst za měsíc…

Mgr. Simona Eichlerová
právnička

Vážení čtenáři,
rád bych v ás touto cestou upozornil 
na speciální srpnové vydání našeho 
newsletteru, který bude zaměřen 
na přípravu nového programového 
období. Tímto číslem bychom chtě-
li oficiálně odstartovat širší debatu 
o tématech, která by se měla v regio-
nu Jihovýchod za pomoci evropských 
fondů v letech 2014 až 2020 realizovat. 

Ve spolupráci s Krajem Vysočina a Jiho-
moravským krajem vznikal téměř rok do-
kument „Analýza strategií krajů a zacílení 
intervencí ze strukturálních fondů v regi-
onu soudržnosti Jihovýchod pro období 
2014–2020“. Ve speciálním čísle bude do-
kument detailně popsán, pokud se s ním 
chcete seznámit již dnes, navštivte sekci 
EU 2014+ na našich webových stránkách.

Mgr. Viktor Jaroš
vedoucí Odboru řízení  
programu
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Zeptali jsme se pana mons. mgr. zdeňka 
krčka, děkana Římskokatolické farnosti – dě-
kanství Polná, na projekt Zpřístupnění národní 
kulturní památky v Polné pro potřeby cestovní-
ho ruchu, který získal předpokládanou dotaci 
z ROP Jihovýchod ve výši 40 milionů korun. 

Můžete nám prosím přiblížit historii a sa-
motnou národní kulturní památku v Polné? 
Monumentální chrám NPM stojí v místech pů-
vodního gotického kostela. Po získání relikvií sv. 
Liguriáše, které daroval papež Inocenc knížeti 
Dietrichsteinovi, původní kostel nestačil po-
jmout množství poutníků a místních věřících. 

Na žádost děkana Čapka proto začal kníže  
Dietrichstein v r. 1700 s výstavbou nové sva-
tyně. Do Polné povolal významné architekty 
a umělce, především z Itálie, kteří v r. 1707 
v městě Polná ukončili svoji práci na stavbě kos-
tela. Chrám patří mezi největší sakrální stavby 
královéhradecké diecéze, ačkoliv nebyl nikdy 
dokončen. Pro svoji unikátní štukovou výzdo-
bu patří mezi nejhezčí chrámy naší země. 

V jakém stavu se chrám nacházel před po-
čátkem realizace projektu? 
Před počátkem realizace projektu „Zpřístupně-
ní NPM“ v Polné probíhaly v interiéru kostela 
restaurátorské práce, týkající se obnovy štukové 
výzdoby, obrazů, soch, oltářů, fresek. Exteriér 
chrámu na první pohled působil na návštěvní-
ky neutěšeným dojmem – opadávající omítka, 
střecha v dezolátním stavu, shnilé krovy. 

Co vše bylo díky projektu rehabilitováno 
a vylepšeno? 
Chrám získal barevnost shodující se s původním 
stavem v r. 1707. Byla položena nová střecha, 
repasy oken, restaurovány byly vstupní dveře 
do chrámu, ohradní zeď, schodiště, plastiky 
světců a P. Marie, pískovcové hlavice s motivy 
andělů a znaky Dietrichsteinů, ochranné sítě 
proti holubům na ochozu věže. Byly opraveny 
přístupové cesty chrámu a schodiště na věž, 
která bude zpřístupněna, a v ní byt hlásného. 

Také byly zrekonstruovány sály pro potřeby pro-
hlídkové trasy děkanského kostela. 

Chrám byl dosud přístupný spíše o mších, 
změní se to nyní? Kdy budou mít návštěv-
níci možnost si chrám projít a prohléd-

zPříStuPnění  
náRodní kultuRní Památky v Polné
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nout a jaké služby jste pro ně připravili?
Chrám byl přístupný vždy o bohoslužbách 
a v jarních a letních měsících každou neděli 
do 12 hod. 25. srpna 2012 od 19 hodin budou 
speciální noční prohlídky chrámu i církevní ex-
pozice. Od neděle 26. srpna bude chrám ote-
vřen 6 dnů v týdnu po celý kalendářní rok. Ná-
vštěvníci budou moci zhlédnout interiér kostela 
a prohlídkovou trasu chrámu, která v sobě za-
hrnuje sály s exponáty týkající se historie kostela 
NPM v Polné, vyjít na věž, navštívit byt hlásného 
se stylovým zařízením a z ochozu věže se po-
kochat naším městem a nádherným výhledem 
na naši Vysočinu. K dispozici budou dva stálí 
průvodci, v sezóně posíleni o brigádníky. 

Na kdy plánujete slavnostní otevření 
a na co v rámci něho můžete čtenáře 
pozvat?
Chrám bude slavnostně vysvěcen 25. 8. 2012 
v 10.30 hod. za účasti pražského arcibiskupa 
primase Dominika kardinála Duky a sídelního 
biskupa královéhradeckého J. E. Jana Vokála. 
Účast přislíbili osobnosti politického a společen-
ského života převážně z regionu.

Po slavnostní mši svaté bude otevřena prohlíd-
ková trasa chrámu. Od 14 hod. projde městem 
historický průvod vztahující se k 770. výročí prv-
ní písemné zprávy o městě Polná. Od 15 hod. 
v prostorách děkanské zahrady je možno se se-
tkat s panem kardinálem a s biskupem. Město 
od pátku do neděle připravilo bohatý kulturní 
program.

Děkujeme Vám za rozhovor.

PředStavuJeme  
PRoJekty

18.00
16.00 - 20.00

20.00

Loutkové divadlo
Městské kino   

hradní nádvoří 

9.30
10.30 - 13.30

10.30

19.00 -22.00

12.30
13.15

14.00

15.00

20.00 

20.00

MĚSTSKÉ KINO     
přijetí  rodáků starostou města
promítání  lmu Polná v proměnách

CHRÁM NANEBEVZETÍ PANNY MARIE
SLAVNOSTNÍ BOHOSLUŽBA - celebruje Dominik kardinál Duka OP 
a královehradecký biskup Mons. Jan Vokál
NOČNÍ PROHLÍDKY S VYHLÍDKOU Z VĚŽE
vstupné 100,- Kč • předprodej Informační centrum

HUSOVO NÁMĚSTÍ
Polenská třináctka - dechovka 
CB Dědows - country kapela 

HISTORICKÝ PRŮVOD z městské části  Kateřinov

SLAVNOSTNÍ CEREMONIÁL K VÝROČÍ 770 let MĚSTA
kulturní a společenský program

POLENSKÝ BIG BAND
KAMILA NÝVLTOVÁ a Fancy Free
PETR DOPITA - hra na pilu a zpěv
VÁCLAV NECKÁŘ se skupinou BACILY
taneční skupina BETTY 
městská veselice

Nám to vyjde - písně z muzikálu DĚTI RÁJE
zpívají Bořek Slezáček, Míša Nosková, Tomáš Löbl, Petr Poláček, ...

hudební skupina FONTÁNA    
Po celý den vás bude slovem provázet VLASTA KOREC.

SÁL ZÁMKU
taneční zábava se skupinou GALLEN

10.00

10.30
10.30 - 17.30

19.00

Chrám Nanebevzetí  Panny Marie

SLAVNOSTNÍ KONCERT POLENSKÉHO BIG BANDU
Loutkové divadlo  pro malé i velké Purkrabí polenský
Městké kino      promítání  lmu Polná v proměnách 

HRADNÍ NÁDVOŘÍ
NOC NA KARLŠTEJNĚ - muzikál s Pavlem  Vítkem, 
Janem Rosákem, Vladimírem Čechem a dalšími 
od 18.00 předkapela TŘEHUSK - písničky staré Prahy
vstupné 120,- Kč předprodej Informační centrum / 150,- Kč na místě

 VÝSTAVY
Městské kino  Chrám v proměnách (L. Vomlelová)
přízemí České pošty  nejlepší foto ze soutěže Polná ve fotogra i
Městské muzeum  Proměny Polné
                                Obrazy a kresby (Jiří Dajč)

 AREÁL HRADU A ZÁMKU
Výlety do historie - Návštěva krále Jiřího
netradiční kostýmované prohlídky 

slavnos� 770 let Polná
24. - 26. 8. 2012

Městské

 PÁTEK 24. 8. 

 SOBOTA 25. 8. 

 NEDĚLE 26. 8.

pro malé i velké Purkrabí polenský
promítání  lmu Polná v proměnách 

taneční skupina BETTY, QUINTONIA BRASS (Rakousko)
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chceme být S vámi –  
centRum Služeb PRo SenioRy

PředStavuJeme  
PRoJekty

Projekt Chceme být s vámi získal dotaci 
z ROP Jihovýchod ve výši téměř 4 miliony ko-
run. Poprosili jsme paní mgr. evu Přikrylo-
vou z Občanského sdružení Logo, aby nám 
pověděla podrobnosti o tomto projektu.

Představte nám prosím činnost Ob-
čanského sdružení Logo. 
Občanské sdružení LOGO dlouhodobě po-
máhá dětem i dospělým s vážnými porucha-
mi komunikace a hybnosti. Jedná se o děti 
s vrozenými vadami, opožděným vývojem 
řeči, poruchami autistického spektra, vážnými 
poruchami plynulosti řeči – koktavostí, osoby 
po úrazech hlavy, po cévních mozkových pří-
hodách. Poskytujeme pro ně ucelený soubor 
sociálních služeb – poradenství, ranou péči, 
sociální rehabilitaci a služby v rámci centra 
denních služeb. Poslední dva roky řešíme také 
podporu zaměstnávání osob se zdravotním 
znevýhodněním a postižením v rámci projektu 
Posílení zaměstnanosti OS LOGO podporova-
ného Evropským sociálním fondem. Máme 
povolení ke zprostředkování zaměstnání.

Projekt Chceme být s vámi je v Brně 
i Jihomoravském kraji unikátní. Kde 
jste získali nápad na vybudování centra 
denních služeb? 
K vybudování prostor centra denních služeb 
došlo hlavně díky požadavkům ze strany na-
šich klientů s omezením hybnosti a ochrnutím. 
I my jsme cítili potřebu umožnit jim nácvik běž-
ných denních činností, a samostatnosti a so-
běstačnosti v nich. Vybudovali jsme proto ná-
cvikovou kuchyň a jídelnu a další terapeutické 
prostory. Učíme také postižené osoby zdravě 
se stravovat, uzpůsobit svůj jídelníček aktuální-
mu zdravotnímu stavu a omezeným možnos-
tem pohybu. Jsme velmi vděční, že jsme získali 
podporu pro tento projekt v rámci Regionální-
ho operačního programu Jihovýchod. 

Co bylo cílem projektu Chceme být 
s vámi a co se díky němu podařilo vybu-
dovat a změnit? 
Cílem je výrazně zvýšit kvalitu života po-
stižených osob, posílit jejich samostatnost 
a nezávislost na pomoci okolí. Umožnit jim 
zůstat v jejich přirozeném prostředí, v ro-
dině, místní komunitě. To je zcela zásadní 
pro zlepšování jejich celkového zdravotního 
i psychického stavu. Do tohoto procesu je 
zapojena celá rodina s postiženým členem. 

Komu všemu centrum v dnešní době 
pomáhá? 
Hlavně osobám po úrazech hlavy, poškoze-
ních mozku a cévních mozkových příhodách. 
Tedy osobám, u kterých jsou kromě vážných 

poruch komunikace také vážné poruchy 
hybnosti, např. ochrnutí poloviny těla apod. 
Potřebují pomalu trénovat svoji sebeobsluhu 
a zvládání denních činností, které před úra-
zem nebo CMP pro ně byly zcela běžné. 

Jaké máte ohlasy od uživatelů, jsou 
spokojeni? 
Uživatelé jsou velmi spokojeni s komplexními 
službami, které nyní mají u nás k dispozici. 
Mohou trénovat komunikační i další schop-
nosti na jednom místě, v jeden čas a za dopro-
vodu svých rodinných příslušníků. Mají na vý-
běr řadu aktivit, které jim pomáhají intenzivně 
zlepšovat jejich celkový stav. Rodinným přísluš-
níkům vysvětlujeme, jakým způsobem s nimi 
trénovat v domácím prostředí a pomáhat jim 
žít co nejvíce normálním životem.

Děkujeme Vám za rozhovor.

Předseda sdružení Jan Tomšej s maskotem 
Papouškem. V pozadí je nácvikový chodník 
pro osoby s vážnými poruchami hybnosti.

www.jihovychod.czwww.jihovychod.cz
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