Zpráva o zajištění udržitelnosti
Číslo zprávy o zajištění udržitelnosti:
1

Zpráva za období :

3
01.01.2017 – 31.12.2017

1. Údaje o projektu:
Prioritní osa:
Registrační číslo projektu:

2 – Regionální dostupnost a udržitelný rozvoj
M00254

Název projektu:

II/406 Telč - průtah

Datum ukončení realizace projektu:

31.12.2014

2. Údaje o partnerovi:
Název organizace:
Jméno a příjmení statutárního orgánu:
Jméno a příjmení kontaktní osoby:
Telefon:
Email:
Oficiální adresa:

1

Kraj Vysočina
MUDr. Jiří Běhounek
Ing. Radek Žižka
564 602 192
zizka.r@kr-vysocina.cz
Žižkova 57, 587 33 Jihlava

Uvádějte ve tvaru: dd.mm.rrrr - dd.mm.rrrr.

1

3. Popis zajištění udržitelnosti projektu

2

Jakým způsobem byly ve sledovaném období výstupy projektu využívány ve vztahu k cílům projektu
stanoveným v projektové žádosti?
Výstupy projektu jsou využívány v souladu s jeho cílem, kterým bylo zlepšení dopravní dostupnosti
česko-rakouských příhraničních regionů.
V době udržitelnosti projektu je dotčený úsek komunikace II/406 provozován prostřednictvím
KSÚSV, p. o., podle standardů pro tento typ komunikace. Realizace projektu významným způsobem
zlepšila technický i dopravněbezpečnostní stav předmětného úseku komunikace II/406.
Publicita projektu - na místě realizace projektu je instalována stálá vysvětlující tabulka dle pravidel
pro propagaci projektů. Fotodokumentace publicity projektu je součástí přílohy č. 1.
Ve sledovaném období byla provedena stavební úprava okružní křižovatky v ulici Dačická v Telči.
Důvodem byl častý přejezd vnitřního prstence okružní křižovatky především nákladními vozidly, který
způsoboval časté uvolňování a vylamování kostek a obrubníků. Došlo tedy k úpravě spočívající
v odstranění konstrukčních vrstev asfaltové i vydlážděné části vnitřního prstence a položení nových
konstrukčních vrstev s jiným (vhodným) sklonem obrubníků a kostek. Dne 14. 6. 2017 příjemce
požádal o souhlas s provedením této změny. Řídicí orgán programu vydal dne 27. 6. 2017
souhlasné stanovisko k úpravě. Dokumentace k úpravě okružní křižovatky je přílohou této zprávy
(příloha č. 2).
Došlo ve sledovaném období ke změnám, které ovlivnily naplňování cílů projektu?
Ve sledovaném období nedošlo ke změnám, které by negativně ovlivnily naplňování cílů projektu.

4. Indikátory/výstupy projektu:

Indikátor (výstup) projektu
počet metrů silnic

3

Cílová hodnota

Skutečnost
(uvedená v závěrečné
zprávě o pokroku)

Skutečnost
(aktuální stav)

1316

1316

1316

4

Povinnost zajistit udržitelnost projektu vyplývá z části 2 §2 Smlouvy o poskytnutí prostředků z ERDF.
Podrobnosti k udržitelnosti viz Pokyny pro české příjemce dotace, kap. 4.6 Udržitelnost projektu a 5.5 Kontrola
udržitelnosti projektu.
3
Uveďte hodnoty všech indikátorů a výstupů projektu, které se vážnou k Vámi realizované části projektu, byly
uvedeny v projektové žádosti a schváleny Monitorovacím výborem.
4
Hodnoty Skutečnosti k poslednímu dni období, za které je zpracována Zpráva o zajištění udržitelnosti.
2

2

5. Plánované zajištění udržitelnosti projektu po zbytek období, na které se vztahuje
5
podmínka udržitelnosti
Jakým způsobem bude do konce období udržitelnosti projektu zajištěno využívání výstupů projektu?
Lze předpokládat do konce období udržitelnosti projektu změny, které by ovlivnily naplňování cílů
projektu?
Modernizovaný úsek komunikace II/406 je nedílnou součástí silniční sítě ve vlastnictví Kraje
Vysočina. Protože jde o veřejně přístupnou komunikaci, využití výstupů projektu je trvalé.
Změny, které by negativně ovlivnily naplňování cílů projektu, nelze do konce období udržitelnosti
předpokládat.
Udržitelnost daného úseku komunikace II/406 bude i nadále zajišťovat Kraj Vysočina prostřednictvím
Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace, s finančním krytím nákladů na
provoz ze svého rozpočtu.

6. Příjmy projektu v průběhu udržitelnosti projektu (v EUR)

6

Příjmy za období, za které je předkládána tato
zpráva:

nerelevantní

Provozní výdaje za období, za které je
předkládána tato zpráva:

nerelevantní

Čisté příjmy (příjmy – provozní výdaje) za období,
za které je předkládána tato zpráva

nerelevantní

5
6

V případě poslední zprávy o zajištění udržitelnosti se nevyplňuje.
V této tabulce uvádějte souhrnné částky. Ke zprávě přiložte podrobnou kalkulaci příjmů a provozních výdajů.
Platí pouze pro projekty s celkovými náklady nad 1 mil. EUR

3

Prohlašuji, že:
- s majetkem pořízeným z Operačního programu Cíl 3 Rakousko – Česká republika 2007 – 2013 je
nakládáno s péčí řádného hospodáře a tento majetek je řádně veden v účetnictví partnera;
- jsou dodržována pravidla pro publicitu;
- uvedené údaje jsou pravdivé a úplné.

V Jihlavě, dne

Schválil: MUDr. Jiří Běhounek
(jméno, podpis)

Vypracoval: Ing. Radek Žižka
(jméno, podpis)

SEZNAM PŘÍLOH 7
Příloha č. 1
Příloha č. 2

7

Fotodokumentace publicity a výstupů projektu
Dokumentace k úpravě okružní křižovatky

U dokladů, které jsou přikládány jako kopie, musí mít partner vždy zároveň archivován také originál. Originál
dokumentu je na vyžádání povinen předložit.

4

Zpráva o zajištění udržitelnosti
Číslo zprávy o zajištění udržitelnosti:

3

1

Zpráva za období :

01.01.2017 – 31.12.2017

1. Údaje o projektu:
Prioritní osa:
Registrační číslo projektu:

2 – Regionální dostupnost a udržitelný rozvoj
M00278

Název projektu:

II/408 Jemnice - Dobrá Voda

Datum ukončení realizace projektu:

31.12.2014

2. Údaje o partnerovi:
Kraj Vysočina
MUDr. Jiří Běhounek
Ing. Radek Žižka
564 602 192
zizka.r@kr-vysocina.cz
Žižkova 57, 587 33 Jihlava

Název organizace:
Jméno a příjmení statutárního orgánu:
Jméno a příjmení kontaktní osoby:
Telefon:
Email:
Oficiální adresa:
3. Popis zajištění udržitelnosti projektu

2

Jakým způsobem byly ve sledovaném období výstupy projektu využívány ve vztahu k cílům projektu
stanoveným v projektové žádosti?
Výstupy projektu jsou využívány v souladu s jeho cílem, kterým bylo zlepšení dopravní dostupnosti
česko-rakouských příhraničních regionů.
V době udržitelnosti projektu jsou dotčené úseky komunikace II/408 provozovány prostřednictvím
KSÚSV, p. o., podle standardů pro tento typ komunikace.
Realizace projektu významným způsobem zlepšila technický i dopravněbezpečnostní stav
předmětných úseků komunikace II/408.
Publicita projektu - na místě realizace projektu jsou instalovány 2 kusy stálé vysvětlující tabulky dle
pravidel pro propagaci projektů. Fotodokumentace publicity projektu je součástí přílohy č. 1.
Ve sledovaném období byla vůči zhotoviteli stavebních prací uplatněna reklamace vad díla v záruční
lhůtě (výskyt několika trhlin v obrusné asfaltové vrstvě). Dokumentace k reklamaci vad díla je
přílohou této zprávy (příloha č. 2).
Došlo ve sledovaném období ke změnám, které ovlivnily naplňování cílů projektu?
Ve sledovaném období nedošlo ke změnám, které by negativně ovlivnily naplňování cílů projektu.

1
2

Uvádějte ve tvaru: dd.mm.rrrr - dd.mm.rrrr.
Povinnost zajistit udržitelnost projektu vyplývá z části 2 §2 Smlouvy o poskytnutí prostředků z ERDF.
Podrobnosti k udržitelnosti viz Pokyny pro české příjemce dotace, kap. 4.6 Udržitelnost projektu a 5.5 Kontrola
udržitelnosti projektu.

1

4. Indikátory/výstupy projektu:

Indikátor (výstup) projektu

3

Cílová hodnota

Skutečnost
(uvedená v závěrečné
zprávě o pokroku)

Skutečnost
(aktuální stav)

4438

4438

4438

počet metrů silnic

4

5. Plánované zajištění udržitelnosti projektu po zbytek období, na které se vztahuje
5
podmínka udržitelnosti
Jakým způsobem bude do konce období udržitelnosti projektu zajištěno využívání výstupů projektu?
Lze předpokládat do konce období udržitelnosti projektu změny, které by ovlivnily naplňování cílů
projektu?
Modernizované úseky komunikace II/408 jsou nedílnou součástí silniční sítě ve vlastnictví Kraje
Vysočina. Protože jde o veřejně přístupnou komunikaci, využití výstupů projektu je trvalé.
Změny, které by negativně ovlivnily naplňování cílů projektu, nelze do konce období udržitelnosti
předpokládat.
Udržitelnost daných úseků komunikace II/408 bude i nadále zajišťovat Kraj Vysočina prostřednictvím
Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace, s finančním krytím nákladů na
provoz ze svého rozpočtu.

6. Příjmy projektu v průběhu udržitelnosti projektu (v EUR)

6

Příjmy za období, za které je předkládána tato
zpráva:

nerelevantní

Provozní výdaje za období, za které je
předkládána tato zpráva:

nerelevantní

Čisté příjmy (příjmy – provozní výdaje) za období,
za které je předkládána tato zpráva

nerelevantní

Uveďte hodnoty všech indikátorů a výstupů projektu, které se vážnou k Vámi realizované části projektu, byly
uvedeny v projektové žádosti a schváleny Monitorovacím výborem.
4
Hodnoty Skutečnosti k poslednímu dni období, za které je zpracována Zpráva o zajištění udržitelnosti.
5
V případě poslední zprávy o zajištění udržitelnosti se nevyplňuje.
6
V této tabulce uvádějte souhrnné částky. Ke zprávě přiložte podrobnou kalkulaci příjmů a provozních výdajů.
Platí pouze pro projekty s celkovými náklady nad 1 mil. EUR
3

2

Prohlašuji, že:
- s majetkem pořízeným z Operačního programu Cíl 3 Rakousko – Česká republika 2007 – 2013 je
nakládáno s péčí řádného hospodáře a tento majetek je řádně veden v účetnictví partnera;
- jsou dodržována pravidla pro publicitu;
- uvedené údaje jsou pravdivé a úplné.

V Jihlavě, dne

Schválil: MUDr. Jiří Běhounek
(jméno, podpis)

Vypracoval: Ing. Radek Žižka
(jméno, podpis)

SEZNAM PŘÍLOH 7
Příloha č. 1
Příloha č. 2

7

Fotodokumentace publicity a výstupů projektu
Dokumentace k reklamaci vad díla

U dokladů, které jsou přikládány jako kopie, musí mít partner vždy zároveň archivován také originál. Originál
dokumentu je na vyžádání povinen předložit.

3

