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Program
� 10:00 - 10:10 Zahájení a úvodní projev  - Ing. Ond řej Kopp

� 10:10 - 10:20 Úvodní projev - Ing. Barbora Schmidtová

� 10:20 - 10:50 Prezentace o administrativní části projektu – Ing. Jana Mazánková

� 10:50 – 11:00 Diskuze

� 11:00 - 11:30 Prezentace o knihovnické části projektu – Bc. Václav Ov čačík

� 11:30 – 11.40 Diskuze

� 11:40 – 11:50               Prezentace VŠUO Holovousy – Ing. František Paprštein, C Sc.

� 11:50 – 12:20               Diskuze

� 12:20 - 12:40 Prohlídka knihovny Agrovýzkum Rapotín s.r. o.

� 12:40 Oběd
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� Stručné shrnutí dosavadní realizace
Klíčové aktivity (KA)

Monitorovací období (MO)

Kritické body

� Další kroky
Oznámení o podstatných změnách projektu
Publicita a propagace
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Obsah prezentace

6.3.2014, Ing. Barbora Schmidtová, koordinátor proj ektu
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Stručné shrnutí dosavadní realizace - KA

� KA 1 – Informační zdroje
VŘ na EIZ 

Pořízení EIZ

Pořízení a katalogizace LIZ 

Kvartální školení knihovníků a uživatelů

� KA 2 – Modernizace knihoven
VŘ (Stavební práce, HW, SW, vybavení, audit)

Stavební práce – rekonstrukce knihoven 

Agrovýzkum, Agritec, VUPS, VULHM, VUBHB

Pořízení vybavení, HW, SW



Stručné shrnutí dosavadní realizace - MO

Proběhla 3 monitorovací období:
1. MO - příprava projektu (leden 2012 – únor 2013)

2. MO – realizace hlavních VŘ (březen 2013 – srpen 2013)

3. MO – stavební práce, pořízení vybavení, HW, SW (září 2013 – únor 2014)

Za každé uplynuté MO se předkládá monitorovací zpráva (MZ)

březen 2014 je měsícem zpracování 3. MZ
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Stručné shrnutí pr ůběhu realizace
Kritické body

Chyba MI 110516 - Rozší řené nebo zrekonstruované kapacity

Celkem : 

- VULHM původně 81 m2  - dosaženo pouze 48,6 m2
do celkové rekonstruované plochy byla zahrnuta plocha studovny - 32,4 m2, kde se pořizoval nový nábytek, 
ale nedošlo k výměně podlahy ani osvětlení - to bylo měněno pouze v prostoru knihovního skladu - na ploše 
48,6 m2 
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Podstatná změna – nově rekonstruované plochy 
Hodnota MI překročena!

MI (110516) = 599 – 32,4 + 159 (Agrovýzkum)  + 125 (ZV Troubsko) + 8,8 m2 (Agritec) = 859,4 = 859 m2



Stručné shrnutí pr ůběhu realizace
Kritické body 

Chyba v provedeném V Ř stavební práce – elektroinstalace VUPS

Zadávací dokumentace neobsahovala realizační projektovou 
dokumentaci a slepý rozpočet na elektroinstalaci 

�V samotném projektu, v souhrnné technické zprávě a tudíž
i v zadávací dokumentaci, bylo pouze uvedeno:

„Elektroinstalace. Nad podhledy bude vedena veškerá elektroinstalace. 
Do podhledů bude zabudováno nové osvětlení.“
�Chyby si nevšimnul ani VUPS, ani zadavatel, ani uch azeči a ani hodnotící komise!!! 
Tj. dodaná nacen ění nezahrnovala elektroinstalace VUPS.

�Proto elektroinstalace zahrnuta v rámci dodate čných stavebních 
prací v aktualizovaném rozpo čtu

�Řídícímu orgánu zasláno vypořádání připomínky 
k možnému zvýhodnění vítězného uchazeče. 
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Stručné shrnutí pr ůběhu realizace
Kritické body

Pojistné smlouvy
Majetek pořízený z dotace (čili stavby, nábytek, HW, SW, listinné zdroje) je nutné pojistit minimálně na hodnotu jeho pořizovací
ceny, a to bez zbyte čného odkladu od data jeho po řízení. Doba pojištění musí trvat nejméně do ukončení doby udržitelnosti 
projektu, což je 5 let po ukončení jeho realizace, ale těchto 5 let již nemůže být z projektu hrazeno a bude hrazeno z Vašich 
standartních pojistek. Proto sjednejte pojištění max. do doby ukončení projektu, tj. max. do 30.dubna 2015

�co se pojiš ťuje
konkrétní rozpis = veškerý majetek pořízený z dotace je pojištěn v souladu s požadavky OP VaVPI. 

�název projektu a jeho registra ční číslo

�logolink

v ideálním případě bude majetek pojištěn od data, kdy jste ho převzali od dodavatele

ve smlouvě bude samostatně uvedeno, kolik činí pojistné za období r. 2013, r. 2014 a 2015

Pojistné roku 2013 je t řeba účetně začlenit do r. 2013, úhrada samoz řejmě již zp ětně nelze, 

bude tedy provedena v r. 2014.

�V případech, kdy není možné se s pojišťovnou dohodnout na datu pojištění dnem předání majetku je potřeba zvolit ten nejbližší, 
vzájemně akceptovatelný termín, nejpozději však od 1.1.2014.
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Oznámení o podstatných zm ěnách projektu
� Předloženo – prosinec 2013

� Doplněno – únor 2014
Kompletní přepracování rozpočtu. 

Nové možnosti financování LIZ, vybavení, stavebních prací.

Vliv na MI – přesažení MI
Rozšíření projektu má dopad na hodnoty těchto monitorovacích indikátorů:

� 111402 – Počet zpřístupn ěných IZ do odborných v ědeckých a oborových knihoven (z 330 ks LIZ na 435 k s)

� 383400 – Hardware a ostatní stroje a za řízení (z 12 na 17 ks) 

� 110516 – Rozšířené nebo zrekonstruované kapacity (z 599 na 859 m2)

Vliv na KA 2 – změny milníků – prodloužení milníku pro stavební práce

„Modernizace knihoven“ z IVQ/2013 na IIIQ/2014. 
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Publicita a propagace
Kvartální školení

V každém kvartálu musí proběhnout školení na využívání EIZ:

1. fáze

2. fáze
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ZÁVAZEK !!



Publicita a propagace
Propaga ční balíček, webové stránky

Propagační balíček

1. verze – tašky s brožurou o EIZ, letákem projektu SLARA, propiskou, 
poznámkovými bloky a flash diskem

2. verze – vyčleněny prostředky po aktualizaci rozpočtu 

VAŠE NÁVRHY NA NOVÉ PROPAGAČNÍ PŘEDMĚTY ??

Aktualizace webových stránek:
-Brožura, leták ke stažení

-Možnosti EIZ

-Pozvánky na školení

-Prezentace

-Informace o knihovně ústavu

-Seznamy nových listinných zdrojů
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Ing. Barbora Schmidtová
barbora.schmidtova@vuchs.cz

Agrovýzkum Rapotín s.r.o.
Výzkumník ů 267
Rapotín 788 13
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Děkuji za pozornost


