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ZPRÁVA O ZAJIŠTĚNÍ
UDRŽITELNOSTI PROJEKTU
Číslo monitorovacího hlášení / zprávy
Pořadové číslo monitorovacího hlášení
1
/ zprávy předkládané příjemcem

ZMZ/3/00415

Období
Monitorovací hlášení / zpráva za
období

31.8. 2010 – 29.12. 2011

Identifikace projektu
Název projektu

Bezbariérový Šenov

Registrační číslo projektu

CZ.1.10/3.2.00/02.00415

Termín pro předložení této zprávy dle
Smlouvy

26.1. 2012

Skutečné datum předložení této zprávy

24.1.2012

Identifikace příjemce dotace
Příjemce dotace

Město Šenov

Adresa příjemce dotace

Radniční náměstí 300, 739 34 Šenov

Adresa místa realizace projektu

Zdravotní středisko Šenov u Ostravy, budova č. p. 1281 na ul.
Václavská, parc. č. 16/4 a 16/3 k. ú. Šenov u Ostravy;
MěÚ Šenov, Radniční náměstí 300, 739 34 Šenov

Číslo bankovního účtu

1682036389/0800

Kontaktní osoba: titul, příjmení, jméno

Ing. Blažek Jan

Kontaktní osoba: e-mail a telefon

jblazek@mesto-senov.cz, +420 596 805 934

1

Ve formátu: ZMZ/X/0YYYY, kde X = pořadové číslo dané ZoU, které navazuje na předchozí ZoU či ZMZ a Y =
poslední troj/čtyřčíslí registračního čísla projektu, ke kterému je daná ZoU předkládána.
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Popis naplňování cíle projektu
Popište naplnění cíle projektu, změny v naplňování indikátorů a průběh provozu projektu ve vztahu
k naplňování jeho cílů.
Cílem projektu bylo ve veřejných institucích hojně navštěvovaných občany města vybudovat
bezbariérový přístup, aby každá z osob navštěvující daný objekt byla schopna překonat bariéru, jakou
může obyčejné schodiště být. Hlavním cílem bylo dosáhnout bezpečného a hladkého přístupu do
budovy zdravotního střediska a městského úřadu pro osoby jakými jsou zejména vozíčkáři, zrakově
postižení, senioři s těžkými vadami nosného a pohybového ústrojí pokročilého věku, těhotné ženy a
maminky s dětskými kočárky. Dalším cílem bylo zvelebit a zkvalitnit prostředí zdravotního střediska a
provést takové úpravy, jenž budou celkově regenerovat objekt, který od roku 1974 nedoznal
zásadnějších úprav a zásahů.
Cíle projektu byly jeho realizací zcela naplněny. Bylo dosaženo bezpečného a snadného přístupu do
budovy zdravotního střediska a městského úřadu pro osoby se zdravotním postižením, těhotné ženy a
matky s dětskými kočárky. Byl regenerován interiér zdravotního střediska včetně sociálního zařízení,
došlo k regeneraci zdravotechniky, elektroinstalace, měření a regulace vytápění, vzduchotechniky,
orientačního systému zdravotního střediska (tzn. venkovní tabule, štítky, směrovky) a především došlo
k vybudování parkoviště se zpevněnými plochami a zelení. Dále došlo k instalaci bezbariérových
výtahů v místním zdravotním středisku a na městském úřadě. Tyto výtahy jsou v souladu s vyhláškou č.
369/2001 Sb. o obecných technických podmínkách zabezpečujících užívání stavby osobami s
omezenou schopností pohybu a orientace. Tyto výtahy tedy mohou využívat i osoby na vozíku. V
objektu zdravotního střediska byly odstraněny také všechny další překážky, jakými mohou být
především prahy oddělující jednotlivé místnosti.
Projekt měl pozitivní vliv na rovné příležitosti, protože přispěl k odstranění bariér vstupu pro osoby se
sníženou mobilitou, tedy zejména pro tělesně postižené, ale též pro seniory, těhotné ženy a matky
s dětskými kočárky.
Realizací projektu nedošlo k negativnímu vlivu na udržitelný rozvoj. Díky regeneraci objektu
zdravotního střediska a městského úřadu se zastavilo chátrání veřejného majetku sloužícího všem
občanům města i blízkého okolí. Plocha okolo zpevněných ploch v rámci komunikací u zdravotního
střediska byla osázena trávníkem tak, aby mezi budovou a parkovištěm byl ponechán co nejširší pruh
zeleně. Novou výsadbou byla obnovena stávající alej.
U vchodů do budov zdravotního střediska a městského úřadu byly umístěny pamětní desky z trvalého
materiálu splňující parametry metodiky ROP Moravskoslezsko.
Na webových stránkách města jsou stále umístěny informace o realizaci projektu (http://www.mestosenov.cz/dulezite-informace/1380/bezbarierovy-senov, http://www.mesto-senov.cz/duleziteinformace/1215/kolaudace-parkoviste-pred-zdravotnim-strediskem).
Náklady na provoz regenerovaného objektu nejsou vyšší, než náklady na údržbu těchto ploch před
realizací projektu. Jde zejména o náklady spojené s údržbou čistoty a provozuschopnosti všech
výstupů projektu.
Veškerou údržbu opravených chodníků vykonává Městský podnik služeb Šenov, jež zajišťuje veškeré
služby (údržba veřejných objektů, veřejná zeleň, komunikace a chodníky, veřejné osvětlení, údržba
vodovodů a kanalizací, pohřebnictví, nákladní doprava, přeprava nebezpečných odpadů a zimní
údržba) pro město Šenov i jeho občany. Městský podnik služeb Šenov na veškeré práce vlastní
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koncesní listiny a živnostenské listy.
Dalšími možnými náklady mohou být náklady na odstranění případných škod na objektu. Do data
předložení Monitorovací zprávy o zajištění udržitelnosti projektu nicméně nebyly na objektu napáchány
žádné škody, které by bylo třeba odstranit. Ve městě působí městská policie, která dbá na pořádek a
ochranu majetku města a jeho občanů.

Multiplikační efekt projektu
V případě, že jste realizovali (nebo plánujete realizovat) navazující projekty k tomuto projektu, popište
je zde.
Realizace projektu „Bezbariérový Šenov“ měla vazbu na projekty, které město Šenov realizovalo již
před realizací tohoto projektu. Jednalo se především o projekty vedoucí ke zvýšení bezpečnosti
dopravy a jejího zpřístupňování osobám s omezenou schopností pohybu a orientace. Příkladem jsou
3 etapy projektu „Rekonstrukce chodníků včetně prvku pasivní bezpečnosti podél silnic II/473 a
II/479“ v rámci kterých byly zbudovány bezbariérové chodníky podél silnic 2.třídy, nástupní hrany
autobusových zastávek, byly zřízeny a nasvíceny přechody pro chodce. Projekt byl spolufinancován
Státním fondem dopravní infrastruktury.
Po realizaci projektu „Bezbariérový Šenov“ byly realizovány nebo jsou plánovány následující projekty:
Projekt „Modernizace infrastruktury pro vzdělávání v ZŠ Šenov“ byl koncipován především jako
řešení neuspokojivé situace v oblasti vybavenosti základní školy včetně jejího odloučeného
pracoviště. Před realizací projektu bylo ve škole zastaralé vybavení učeben, zchátralý nábytek v
kabinetech, kotelna školy a celkový otopný systém byly v havarijním stavu, nebyl zajištěn
bezbariérový přístup do objektu, závadný byl povrch tělocvičny, nedostatečná byla vzduchotechnika
ve školní kuchyni, chybělo dětské hřiště na odloučeném pracovišti školy na ulici Těšínské.
Projekt řešil kompletní regeneraci výše zmíněných částí školních objektů, k jeho hlavním cílům
náleželo vybudování bezbariérového přístupu, realizace výrazných inovačních kroků v oblasti
vybavenosti učeben a kabinetů odbornými pomůckami, nábytkem a další. Realizací projektu došlo k
výraznému zlepšení vybavenosti odborných učeben, především učeben cizích jazyků, fyziky, chemie,
biologie, zeměpisu, hudební výchovy, kabinety byly vybaveny novým nábytkem, třídy prvního stupně
novými „veselými skříňovými sestavami“, byla rekonstruována kotelna, vyměněna topná tělesa a
regulace, stejně jako vzduchotechnika ve školní kuchyni a podlaha velké tělocvičny. Byl vybudován
bezbariérový výtah do 2. patra a byl zbudován nový přístupový chodník se zámkovou dlažbou. Ke
škole na Podlesí přibylo dětské hřiště, odpovídající současným trendům a normám. Celkové náklady
projektu přesáhly 13 milionů korun, projekt byl spolufinancován z Regionálního operačního programu
NUTS II Moravskoslezsko.
Základní škola Šenov připravuje předložení žádosti o dotaci v rámci ROP NUTS II Moravskoslezsko
na projekt „Modernizace infrastruktury pro vzdělávání ZŠ Šenov – II. Etapa“.
Projekt je zaměřen na modernizaci základní školy, řeší zkvalitnění infrastruktury pro vzdělávání,
zkvalitnění a rozšíření volnočasového zázemí, které bude využíváno především žáky základní školy,
spolkovými, sportovními a zájmovými organizacemi města Šenov. Přesněji se jedná o rekonstrukci
stávajícího školního hřiště. Rekonstrukce bude zaměřena na vybudování víceúčelového hřiště.
Provedenou stavbou dojde v případě chodníků ke zkvalitnění přístupových cest ke škole, k venkovní
třídě i ke školnímu hřišti. V případě školního hřiště bude provedenou rekonstrukcí vybudován
bezúdržbový kvalitní povrch víceúčelového sportovního hřiště, které bude využíváno jak v
dopoledních hodinách v rámci školního vyučování, tak v odpoledních hodinách veřejností (občané,
sportovní oddíly a společenské organizace města Šenov a přilehlého okolí).
Díky projektu vznikne:
víceúčelové hřiště,
bezbariérový přístup,
tribuna,
oplocení.
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Město Šenov připravuje předložení žádosti o dotaci v rámci ROP NUTS II Moravskoslezsko na
projekt „Rekonstrukce objektu staré školy Šenov“. Projekt bude zaměřen na infrastrukturu vzdělávání
a volného času a občanskou vybavenost. Z objektu bývalé školy, který je nyní využíván pro svůj
špatný stavebně technický stav jen omezeně, vzniknou prostory pro aktivní využívání volného času
dětí a mládeže, plochy pro spolkové, sportovní a zájmové aktivity obyvatel.
Realizací projektu dojde ke zkvalitnění a rozšíření volnočasového zázemí, ve stávajících prostorách
dojde k rekonstrukcí stropů, podlah a všech inženýrských sítí, v podkrovních prostorách budou
vybudovány nové klubovny a prostory pro zájmové kroužky. V budově staré školy již nyní sídli
knihovna a muzeum, které hojně využívá nejen školní mládež, ale i občané Šenova a okolí. Vzniklé
prostory a jejich vybavení bude zřizováno a užíváno ve veřejném zájmu, nebude předmětem
podnikání.

Problémy v období udržitelnosti projektu
Popis problémů, které mohou mít vliv na zajištění udržení dosažených výsledků:
1. Nedostatek finančních prostředků v provozní fázi projektu
2. Poškození pořízeného zařízení
Popis opatření na odstranění těchto problémů:
Provoz zdravotního střediska je financován obcí. Obec pravidelně potřebné finanční
prostředky na provoz střediska vyčleňuje a je s nimi počítáno v rámci obecního rozpočtu. I v
rozpočtu na letošní rok jsou vyčleněny finanční prostředky na provoz, případně údržbu
majetku, tak aby byla zajištěna udržitelnost projektu.
Majetek má obec pojištěný.

Indikátory projektu
Hlavní monitorovací indikátory ze Smlouvy – uveďte pouze, pokud došlo ke změně indikátoru v době
od podání Závěrečné monitorovací zprávy nebo od poslední Zprávy o zajištění udržitelnosti projektu
2
:

Kód a název hlavního
mon. indikátoru dle
Smlouvy

Měrná
jednotka
hlavního
mon.
indikátoru
dle
Smlouvy

Výchozí stav
hodnoty
hlavního mon.
indikátoru dle
Smlouvy

Plánované naplnění
hlavního mon.
indikátoru dle
Smlouvy

Stav naplnění
hlavního mon.
indikátoru
k datu podání
tohoto hlášení

65.01.01 Plocha
regenerovaného a
revitalizovaného území –
ve městech

ha

0,00 (k 5.2.
2008)

0,056 (k 30.8. 2010)

0,056 (k 29.12.
2011)

65.11.03 Plocha
regenerovanách a
revitalizovaných objektů
pro sociální služby a
zdravotní péči (města)

m

0,00 (k 5.2.
2008)

553,45 (k 30.8. 2010)

553,45 (k 29.12..
2011)

2

Indikátor „Plocha regenerovaného a revitalizovaného území – ve městech“ byl naplněn realizací projektu. Jedná
se o plochu parkoviště a zeleně u zdravotního střediska. Hodnota indikátoru se od předložení závěrečné
monitorovací zprávy s žádostí o platbu nezměnila, což je doloženo čestným prohlášením statutárního zástupce.

2

Kromě samotné hodnoty napište do daného řádku také datum platnosti, tedy ke kterému datu
je tento indikátor měřen.
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Indikátor „Plocha regenerovaných a revitalizovaných objektů pro sociální služby a zdravotní péči (města)“
byl naplněn realizací projektu. Jedná se o objekt zdravotního střediska. Hodnota indikátoru se od předložení
závěrečné monitorovací zprávy s žádostí o platbu nezměnila, což je doloženo čestným prohlášením statutárního
zástupce.

Doplňkové monitorovací indikátory ze Smlouvy – uveďte pouze, pokud došlo ke změně indikátoru
v době od podání Závěrečné monitorovací zprávy nebo od poslední Zprávy o zajištění udržitelnosti
3
projektu :
Kód a název
doplňkového
mon. indikátoru
dle Smlouvy

Měrná jednotka
doplňkového
mon. indikátoru
dle Smlouvy

Výchozí stav
hodnoty
doplňkového
mon. indikátoru
dle Smlouvy

Plánované naplnění
doplňkového mon.
indikátoru dle
Smlouvy

Stav naplnění
doplňkového mon.
indikátoru k datu
podání tohoto
hlášení

V projektu nebyl stanoven žádný doplňkový monitorovací indikátor.

Příjmy dle článku 55 Nařízení Rady (ES) č. 1083/2006 (obecného
nařízení)
V případě, že pro projekt byla maximální výše dotace vypočtena metodou finanční mezery, a od
poslední zprávy o udržitelnosti/závěrečné monitorovací zprávy projekt:
vytvořil příjmy, které nebyly zohledněny ve výpočtu finanční mezery (například prodej
nemovitosti)
došlo k významné změně tarifní politiky (například významné zvýšení vstupného,
zavedení nových poplatků),
přiložte povinnou přílohu „Výpočet maximální výše dotace u PVP“, ve které zohledníte příjmy nově
vzniklé v provozní fázi projektu. Tuto přílohu podají také příjemci pro projekty nezakládající veřejnou
podporu s celkovými náklady nad 1 mil. EUR, u kterých bylo v průběhu provozní fáze projektu
zjištěno, že mají příjmy projektu dle článku 55 obecného nařízení (více viz Metodický pokyn pro
projekty vytvářející příjmy).
Projekt „Bezbariérový Šenov“ žádné příjmy negeneruje a ani pro příští monitorovací období s žádnými
příjmy nepočítá.

Jiné příjmy
Za jiné příjmy jsou považovány příjmy snižující investiční náklady, zejména příjmy z prodeje nebo
dlouhodobých (více než 1 rok) pronájmu pozemků nebo budov, a to i u projektů na které se dle
kapitoly 1.2.1 Metodického pokynu pro projekty vytvářející příjmy nevztahuje použití metody finanční
mezery.
Uveďte skutečnou hodnotu jiných příjmů vzniklých v průběhu provozní fáze projektu od poslední
Zprávy o udržitelnosti / závěrečné monitorovací zprávy
Projekt „Bezbariérový Šenov“ žádné jiné příjmy negeneruje a ani pro příští monitorovací období
s žádnými jinými příjmy nepočítá.

3

Kromě samotné hodnoty napište do daného řádku také datum platnosti, tedy ke kterému datu
je tento indikátor měřen.
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Popis položky (zdroj příjmu, případně další
komentář)

Výše příjmu v Kč

Přehled kontrol
Uveďte všechny kontroly, jejichž předmětem byl zrealizovaný projekt (od všech subjektů – např. MMR
ČR, MF ČR, Evropská komise atd.), a to pouze za monitorovací období popisované v tomto hlášení
o pokroku.
Kontrola provedená v monitorovaném období

ano

ne

částečně

nebyla
uložena

Název subjektu, který provádí/provedl kontrolu
Datum kontroly
Závěry kontroly
Nápravná opatření
splněna

ano

ne

Poznámky
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Příjemce dotace / Statutární orgán
Jméno a příjmení
Podpis/razítko

Dne

Ing. Antonín Ševčík

4

24.1. 2012

4

Svým podpisem stvrzuji, že projekt je realizován v souladu Podmínkami, operačním manuálem a metodickými
pokyny ŘO ROP.
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