
   

   
 

 
Datum účinnosti: 21. 6. 2010 

1/12 
Evropský fond pro regionální rozvoj 
Praha a EU – Investujeme do vaší budoucnosti  
 

 

Závěrečná monitorovací zpráva 
 
 
Operační program 

 Operační program Praha - Konkurenceschopnost 

 
 
1/ Informace o monitorovací zprávě: 

Pořadové číslo monitorovací 
zprávy 

 2 

  

Číslo monitorovací zprávy (hash) 
 --- 

  

Verze monitorovací zprávy 
 Závěrečná 

  

Sledované období1 
 1.5.2010 – 31.10.2010 

  

Předpokládané datum předložení 
této monitorovací zprávy 

 29.11.2010 

  

Datum finalizace monitorovací 
zprávy 

 29.11.2010 

 

                                                 
 
 
1 Etapová monitorovací zpráva popisuje monitorovací období od data předložení předcházející etapové 
monitorovací zprávy (v případě první etapové monitorovací zprávy od data zahájení projektu)  do data 
vygenerovaného dle seznamu MZ a HoP s vazbou na tuto MZ 
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2/ Informace o projektu 

Název projektu 
Revitalizace nevhodně využívaných ploch v Praze 11 

Registrační číslo projektu 
CZ.2.16/2.1.00/22190 

Název etapy vztahující se k této 
monitorovací zprávě 

Realizační 

Pořadí etapy 
2. 

Příjemce dotace 
Městská část Praha 11 

IČ 00231126 

Oficiální adresa příjemce dotace 
Ocelíkova 672/1, 149 00 Praha 11 

Adresa místa realizace projektu 
Praha 11 

Kontaktní osoba: titul, příjmení, 
jméno 

Kvido Boublík 

E-mail (kontaktní osoba) 
boublikk@p11.mepnet.cz 

Telefon (kontaktní osoba) 
267 902 266 

Číslo smlouvy/dodatku 
INO/02/01/001280/2009 
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3/ Popis realizace projektu za sledované období 

 

4/ Změny v projektu vzniklé v průběhu sledovaného období 

Popis změny v projektu č. 
1 

Změna rozpočtu projektu – přesuny prostředků mezi etapami 
realizace projektu 

V průběhu přípravné etapy byly realizovány následující činnosti: 
 
1. 08/2009 - zadávací řízení na dodavatele stavebních prací 
Oznámení o zakázce bylo uveřejněno na IS VZ US (evidenční číslo zakázky: 60034658). 
Celkem byly doručeny 4 nabídky. Dne 31.8.2009 se sešla komise pro otevírání obálek, kde 
bylo zjištěno, že všechny nabídky splňují podmínky zadávací dokumentaci a postupují tak 
k dalšímu hodnocení. Jednání hodnotící komise se uskutečnilo v termínu 1. - 7.10.2010. Jako 
nejvhodnější byla vybrána nabídka uchazeče PRAGOFLORA GROUP a.s. 
  
2. podpis smlouvy s dodavatelem stavebních prací 
Smlouva s vybraným dodavatelem byla podepsána dne 26.10.2009. 
 
3.  Zahájení vlastních stavebních a zemních prací. Jedná se zejména o: 
1. bourací práce 
2. zemní práce 
3. stavební práce 
4. zahradnické práce 
5. mobiliář 
 
4. 12/2009 – zadávací řízení na dodavatele komplexní administrace spojená s dotací během 
realizace projektů financovaných z OP PK „Fotovoltaické panely v Kulturním centru Zahrada 
na Praze 11“ a „Revitalizace nevhodně využívaných ploch v Praze 11“. Jako nejvhodnější 
byla vybrána nabídka uchazeče Promaco Consulting, s.r.o. Následně byla s touto společností 
uzavřena smlouva.  
 
5. Průběžné zajištění publicity projektu.  
 
6. Průběh stavby byl pravidelně monitorován v rámci technického dozoru investora. 
V průběhu realizace stavebních prací byly v důsledku vyšší mocnosti betonových výtěží 
vyvolány nepředvídatelné vícepráce, které byly nezbytné pro provedení původních stavebních 
prací. Popis prací včetně víceprací byl podrobně zaznamenáván do stavebního deníku.  
 
V rámci druhé, realizační, etapy byly dokončeny stavební a zemní práce a proplaceny veškeré 
výdaje související s realizací projektu. 
Dne 15.10.2010 byl s firmou PRAGOFLORA GROUP a.s. uzavřen dodatek ke smlouvě na 
výše uvedené nepředvídatelné vícepráce.   
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Datum oznámení na ŘO 
 30/04/2010 

 

Popis změny v projektu č. 
2 

Změna rozpočtu projektu – přesuny prostředků v rámci 2. etapy 
projektu 

Datum oznámení na ŘO 
 29/10/2010 

 

5/ Projektové indikátory / Ukazatele  projektu  

Kód Název indikátoru 

  
 Využití plochy revitalizovaných nebo regenerovaných území na zvýšení 
počtu návštěvníků 

Měrná jednotka 
Výchozí hodnota (dle 

Smlouvy) 

Dosažená 
hodnota v 

předchozích 
zprávách 

Hodnota k datu 
podání této 

monitorovací 
zprávy  

Cílová 
hodnota (dle 
Smlouvy) 

 %  0  0  0  100 

 

Kód Název indikátoru 

  
Revitalizovaná a regenerovaná veřejná prostranství včetně zeleně a vodních 
ploch 

Měrná jednotka 
Výchozí hodnota (dle 

Smlouvy) 

Dosažená 
hodnota v 

předchozích 
zprávách 

Hodnota k datu 
podání této 

monitorovací 
zprávy  

Cílová 
hodnota (dle 
Smlouvy) 

 ha  0 0   1,15 1,15  

 

6/ Environmentální kritéria – kvantifikovatelná  

Číslo 
Kvantifikovatelné 
environmentální 

kritérium 

Měrná 
jednotka 

Výchozí 
hodnota (dle 

smlouvy) 

Hodnota k datu 
podání této 

monitorovací 
zprávy 

Cílová hodnota 
(dle Smlouvy) 
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Dojde v rámci 
realizace projektu 
ke zvýšení rozlohy 
zelených ploch v 
sídlech? 

 Ha  0  1,15  1,15 

Plnění k datu podání této monitorovací zprávy 

 Díky realizaci projektu došlo ke zvýšení rozlohy zelených ploch o 1,15 ha. 

7/ Publicita  

Způsob zajištění publicity Konkrétní opatření pro zajištění publicity 

Jiné formy zajištění publicity projektu 

� Na internetových stránkách Městské části Praha 11 
byly umístěny informace o projektu a byla vydána 
tisková zpráva o projektu. Tisková zpráva byla 
umístěna na internetových stránkách MČ Praha 11. 
Informace o projektu byly publikovány v časopise 
klíč č. 20 pod článkem „ Regenerace 
nevyužívaných ploch se vydařila“ a  v čísle 21 pod 
článkem „Zeleň místo betonu“ a  

� Reportáž v TV Metropol, 
http://www.tvpraha11.cz/  V rámci  152. dílu, 
reportáž "otázky pro... Evu Štampachovou" 

Stav k datu podání této monitorovací zprávy 

Informace o projektu a tisková zpráva jsou dostupné na těchto stránkách: 
http://www.praha11.cz/cs/granty-a-fondy/fondy-eu/realizovane-projekty-z-fondu-
eu/revitalizace-nevhodne-vyuzivanych-ploch-v-praze-11.html  
 

Způsob zajištění publicity Konkrétní opatření pro zajištění publicity 

 Viditelné umístění trvalé informační desky 
 

Během realizace projektu byl v místě realizace 
projektu umístěn velkoplošný reklamní panel. 
Po skončení projektu bylo na místo realizace 
projektu rozmístěno celkem 15 trvalých 
informační desek. 

Stav k datu podání této monitorovací zprávy 

V době podání této MZ jsou v místě realizace projektu umístěny trvalé pamětní desky. 
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8/ Rovné příležitosti  

 

9/ Výběrová řízení  

Uzavřené zadávací řízení na dodavatele ve sledovaném období 

 
Počet uzavřených zadávacích řízení na dodavatele  5 
 
Typ zadávacího řízení č. 1  Zakázka malého rozsahu 
Název zadávacího řízení Zpracování studie na přeměnu hřišť na veřejnou zeleň 
Datum zveřejnění/oslovení 
dodavatelů 

01/08/2008 Objem zakázky 205.000,- KČ 

Datum zasedání hodnotící 
komise  

02/08/2008 Datum podpisu 
smlouvy s 
dodavatelem 

23/08/2008 

Název dodavatele  MS – EKOFLORA, s.r.o. 
Výsledný objem zakázky (v 
Kč) 

205.000 Kč bez DPH (tj. 243.950,- vč. DPH) 

  
Typ zadávacího řízení č. 2  Zakázka malého rozsahu 
Název zadávacího řízení Přeměna okrasné nádrže v ulici Mejstříkova na veřejnou 

zeleň – Projektová dokumentace + IIČ 

Datum zveřejnění/oslovení 
dodavatelů 

15/08/2008 Objem zakázky 490.000,- KČ 

Projekt přispívá k naplňování rovných příležitostí, a to zejména následujícím způsobem: 
- revitalizované lokality jsou přístupné všem obyvatelům bez rozdílu pohlaví, věku apod; 
- v rámci projektu byla navržena taková opatření, aby byly revitalizované plochy přístupné 
zdravotně postiženým občanům; 
- rekonstruovaná dětská hřiště mají pozitivní dopad na rodiny s dětmi. Děti získávají nové, 
moderní zázemí, na kterém mohou trávit čas, a to i v doprovodu svých rodičů (lavičky, 
apod.); 
- herní prvky jsou navrženy tak, aby mohly být rovnoměrně využívány bez rozdílu pohlaví 
(chlapci, dívky). 
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Datum zasedání hodnotící 
komise  

08/09/2008 Datum podpisu 
smlouvy s 
dodavatelem 

31/10/2008 

Název dodavatele  Ing. Ferdinand Leffler – Atelier FLERA 
Výsledný objem zakázky (v 
Kč) 

490.000 Kč bez DPH (tj. 583.100,- vč. DPH) 

 
Typ zadávacího řízení č. 3  Zakázka malého rozsahu 
Název zadávacího řízení Přeměna okrasné nádrže v ulici Kropáčkova na veřejnou 

zeleň – Projektová dokumentace + IIČ 

Datum zveřejnění/oslovení 
dodavatelů 

27/05/2009 Objem zakázky 441.000,- KČ 

Datum zasedání hodnotící 
komise  

15/05/2009 Datum podpisu 
smlouvy s 
dodavatelem 

02/07/2009 
Dodatek: 
10/11/2009 

Název dodavatele  Ing. Ferdinand Leffler – Atelier FLERA 
Výsledný objem zakázky (v 
Kč) 

441.000 Kč bez DPH (tj. 524.790,- vč. DPH) 

 
Typ zadávacího řízení č. 4  Otevřené podlimitní 
Název zadávacího řízení Revitalizace nevhodně využívaných ploch v Praze 11 
Datum zveřejnění/oslovení 
dodavatelů 

18/08/2009 Objem zakázky 40.500.000,- KČ 

Datum zasedání hodnotící 
komise  

Uskutečnila se 3 jednání 
hodnotící komise: 
31/08/2009, 14/09/2009 a 
01/10/2009 

Datum podpisu 
smlouvy s 
dodavatelem 

26/10/2009 

Název dodavatele  PRAGOFLORA GROUP a.s. 
Výsledný objem zakázky (v 
Kč) 

23.469.030 Kč bez DPH (tj. 27.928.146 vč. DPH) 

 



   

   
 

 
Datum účinnosti: 21. 6. 2010 

8/12 
Evropský fond pro regionální rozvoj 
Praha a EU – Investujeme do vaší budoucnosti  
 

 

Typ zadávacího řízení č. 5  Zakázka malého rozsahu 
Název zadávacího řízení Kompletní administrace spojená s dotací během realizace 

projektů financovaných z OP PK „Fotovoltaické panely 
v Kulturním centru Zahrada na Praze 11“ a „Revitalizace 
nevhodně využívaných ploch v Praze 11“ 

Datum zveřejnění/oslovení 
dodavatelů 

21/12/2009 Objem zakázky 769.500,-- KČ 

Datum zasedání hodnotící 
komise  

27/01/2010 Datum podpisu 
smlouvy s 
dodavatelem 

15/02/2010 

Název dodavatele  Promaco Consulting, s.r.o. 
Výsledný objem zakázky (v 
Kč) 

700.000,- Kč bez DPH (jednalo se o sloučenou VZ na 
komplexní řízení 2 projektů financovaných z OPPK, na projekt 
„Revitalizace nevhodně využívaných ploch v Praze 11“  
připadá podíl 500.000,- Kč bez DPH) 

 

10/ Finanční plán 

Žádost o platbu Kč 
Celková výše požadavku na další etapu (ex-ante) 0,00    
Celková výše k proplacení (ex-post) 0,00  
 

Přehled čerpání za sledované období Kč 

Schválené celkové způsobilé výdaje za sledované období 9 376 742,00    

Celková schválená dotace za sledované období 8 673 486,35 

Uskutečněné způsobilé výdaje ve sledovaném období (po odečtení příjmů) 9 376 742,00    

Přehled schváleného čerpání projektu Kč 

Schválené celkové způsobilé výdaje za projekt 49 878 515,61 
Celková schválená dotace za předchozí období 24 780 800,78 
 

11/ Přehled kontrol 

V rámci této etapy projektu neproběhla kontrola. 
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12/ Přílohy   

1.      Žádost o platbu  ANO 

2.      Čestné prohlášení, že předmět projekt je podporován pouze z veřejných 
zdrojů uvedených ve Smlouvě o financování/Podmínkách usnesení, 
příjemce není dlužníkem vůči státním fondům a institucím 

ANO 

3.      Kopie dokladů související se zadávacím řízením na dodavatele 
(nepředkládá se, bylo-li již předloženo) 

NR 

4.      Kopie uzavřených smluv s dodavateli (nepředkládá se, bylo-li již 
předloženo) 

ANO 

5.      Kopie a originály účetních dokladů k soupiskám (za sledované časové 
období)2  

ANO 

6.      Kopie výpisů z běžného účtu určeného pro projekt OPPK (za sledované 
časové období) s vyznačením plateb včetně pořadového čísla v soupisce 
účetních dokladů 

ANO 

7.      Ověřená kopie protokolu o předání a převzetí díla (stavby, stroje apod.) 
mezi dodavatelem/zhotovitelem a příjemcem nebo také kolaudační souhlas, 
je-li již k dispozici; datum podepsání protokolu o předání a převzetí díla 
nesmí překročit termín ukončení realizace předmětné akce uvedený ve 
smlouvě o financování/Podmínkách usnesení 

ANO 

8.      Kopie pracovních smluv nových zaměstnanců, pracovních náplně 
nových zaměstnanců, pracovní výkazy a mzdové listy za sledované časové 
období 

NR 

9.      Přehled výpočtu přepočteného stavu zaměstnanců příjemce/partnerů 
(přepočtený stav zaměstnanců požadujeme 6 měs. před začátkem projektu) NR 

10.  Zpráva auditora u projektu s celkovými způsobilými výdaji nad 90 mil. 
Kč (předkládá se u závěrečné monitorovací zprávy) 

NR 

11.  Ověřená kopie zápisů z kontrolních dnů v případě staveb (za sledované 
časové období) 

ANO 

                                                 
 
 
2 Originály budou vráceny. 
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12.  Podklady prokazující dodržení pravidel pro publicitu (např. článek z 
novin, fotografie, prezenční listiny, pozvánky atd.) 

ANO 

13.  Ověřená kopie výpisu z katastru nemovitostí, nabývací smlouvy 
(v případě nákupu nemovitostí) 

NR 

14.  Přehled čerpání dle kapitol rozpočtu (soubor ve formátu .xls)  ANO 

15.  Soupiska účetních dokladů (soubor ve formátu .xls)  ANO 

16.  Seznam účetních dokladů v částce do 5000 Kč (soubor ve formátu .xls)  NR 

17.  Účetní sestava za sledované období ANO 

18.  Rozpis mzdových výdajů (soubor ve formátu .xls)  NR 

19.  Přehled uskutečněných nezpůsobilých výdajů v projektu (soubor ve 
formátu .xls) 

ANO 

20.  Popis vedení odděleného účetnictví projektu ANO 

21.  Výpočet maximální dotace pro projekty vytvářející příjmy dle čl. 55 
Obecného nařízení 1083/2006 – pouze u závěrečné monitorovací zprávy 
(Pracovní dokument č. 4 - http://www3.mmr.cz/infocl55/Uvod.aspx) 

NR 

22.  Souhrnná informace o realizovaném projektu  ANO 

23.  Kopie pojistné smlouvy  ANO 

24. Podklady dokládající skutečnou výši příjmů a provozních nákladů 
realizovaných v rámci projektu/etapy u projektů vytvářející příjmy dle čl. 55 
Obecného nařízení 1083/2006. 

NR 
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ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ PŘÍJEMCE  
 
Jako příjemce podpory z OPPK prohlašuji, že: 

1. všechny informace v předložené monitorovací zprávě a přílohách jsou pravdivé a úplné a 
že jsem si vědom/a možných následků a sankcí, které vyplývají z uvedení nepravdivých 
nebo neúplných údajů; 

2. projekt je realizován v souladu se Smlouvou o financování/Podmínkami usnesení; 

3. při realizaci projektu byla dodržena pravidla veřejné podpory a pravidla pro zadávání 
veřejných zakázek, včetně zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění 
pozdějších předpisů a pokynů pro výběr dodavatele OPPK; 

4. projekt je realizován v souladu s politikami EU v oblasti udržitelného rozvoje, ochrany 
životního prostředí a rovných příležitostí, včetně podporování rovnosti mezi ženami a 
muži; 

5. na činnost, která je předmětem finanční pomoci nečerpá žádnou další dotaci, podporu, 
finanční příspěvek či jim obdobné, a to ani z jiných rozpočtových kapitol státního 
rozpočtu ČR, státního fondu či jiných strukturálních fondů EU nebo jiných prostředků 
EU; 

6. k dnešnímu dni mám vypořádány všechny závazky po lhůtě splatnosti, zejména daňové 
nedoplatky a penále, nedoplatky na pojistném a penále na veřejné zdravotní pojištění, 
pojistné a penále na sociální zabezpečení, příspěvku na státní politiku zaměstnanosti či 
odvody za porušení rozpočtové kázně,  vůči finančnímu úřadu, České správě sociálního 
zabezpečení, zdravotním pojišťovnám, Fondu národního majetku, Státnímu fondu 
životního prostředí, Pozemkovému fondu, Státnímu fondu rozvoje bydlení, Státnímu 
fondu kultury, Státnímu fondu ČR pro podporu a rozvoj české kinematografie, SZIF, 
Celní správě, krajům, obcím a svazkům obcí, zároveň nemám další nevypořádané finanční 
závazky z jiných projektů financovaných ze strukturálních fondů či Fondu soudržnosti 
vůči orgánům, které prostředky z těchto fondů poskytují. (Posečkání s úhradou závazků 
nebo dohoda o úhradě závazků a její řádné plnění se považují za vypořádané závazky, tzn. 
subjekt je považován pro účely poskytnutí prostředků EU za bezdlužný); 

7. na majetek příjemce nebyl prohlášen konkurs, nebylo potvrzeno nucené vyrovnání, ani 
nebyl zamítnut návrh na prohlášení konkursu pro nedostatek majetku, proti příjemci není 
veden výkon rozhodnutí a není v úpadku nebo v likvidaci dle zákona č. 328/1991 Sb., o 
konkursu a vyrovnání, v platném znění; 

8. požadavky na publicitu projektu byly dodrženy v souladu s  nařízení Komise (ES) č. 
1828/2006 ze dne 8. prosince 2006, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady 
(ES) č. 1083/2006 a č. 1080/2006; 

9. žádost o platbu / vyúčtování výdajů jsou  založeny na výdajích skutečně provedených a 
průkazně doložených a tyto výdaje byly uskutečněny v souladu s ustanoveními Smlouvy o 
financování/Podmínek usnesení; 
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10. všechny transakce jsou věrně zobrazeny v účetnictví a doložené doklady jsou 
transparentní; 

11. přiložené kopie účetních dokladů,  odpovídají originálům účetních dokladů, které jsou k 
dispozici a přístupné pro účely kontroly u příjemce nebo partnera; 

12. jsem si vědom/a skutečnosti, že v případě nesplnění podmínek stanovených Smlouvou o 
financování/Podmínkami usnesení nebo v případě nesprávně nárokovaných finančních 
prostředků v této žádosti je možné, že finanční podpora nebude vyplacena nebo její výše 
bude upravena nebo budu požádán/a o navrácení neoprávněně vyplacených prostředků; 

13. do uznatelných nákladů byly zahrnuty pouze položky v ceně bez DPH a dále jen položky 
v ceně s DPH, u nichž není možné, aby byl nárokován odpočet DPH na vstupu. Dále 
prohlašuji, že v případě, že v budoucnu na tuto poměrnou část DPH, která byla v přiložené 
žádosti o platbu zahrnuta do uznatelných nákladů, získám nárok na odpočet DPH na 
vstupu, vrátím dobrovolně částku dotace připadající na výši uznatelných nákladů ve výši 
DPH, u níž byl nárok na odpočet dodatečně zjištěn, na účet, z něhož byla tato dotace 
poskytnuta, a to do 30 dnů ode dne, kdy byl tento odpočet u finančního úřadu uplatněn (tj. 
ke dni podání přiznání k dani z přidané hodnoty); 

14. souhlasím se zveřejněním informací uvedených v této monitorovací zprávě na 
internetových stránkách www.oppk.cz a pro publicitu programů spolufinancovaných 
z rozpočtu EU prostřednictvím Evropského fondu regionálního rozvoje. 

 

Příjemce dotace/Statutární zástupce 

Jméno a příjmení Mgr. Dalibor Mlejnský 

Dne 29.11.2010 

Podpis/razítko  

 


