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Projekt reg. č. CZ.1.05/3.2.00/12.0236  

„Oborová knihovna zemědělského aplikovaného výzkumu“ 
 

Zápis z jednání členů konsorcia projektu SLARA 

Datum: 28. 5. 2015 

Zúčastnění:  

Ing. Ondřej Kopp, Ing. Jana Mazánková, Bc. Václav Ovčačík, Bc. Jiří Čížek, Ivana Mindlová,  Mgr. Jitka 
Součková, Ing. František Paprštein, CSc., Anna Papršteinová, Mgr. Soňa Janáčková,  
Ing. Milan Čížek Ph.D., Helena Součková, Ing. Vratislav Psota, CSc., Dr. Ing. Lenka Sachambula, RNDr. 
Jan Hofbauer, CSc. 
 

Program: 

1) Zahájení a úvodní projev  - Ing. Ondřej Kopp 
Přivítání účastníků 
 
2) Prezentace k administrativní části projektu – Ing. Jana Mazánková 
Shrnutí dosavadních událostí od předchozí schůzky konané 6. 10. 2014 – schválená podstatná změna 
dne 17. 4. 2015, kontrola MŠMT, externí audit, sankce VŘ Stavební práce 2013, ukončení realizace 
6. závěrečná MZ - podklady 
Udržitelnost projektu – pojištění majetku, zákaz prodeje pořízeného majetku, zajištění finančních 
prostředků potřebných na financování EIZ po celou dobu udržitelnosti  
Rozdělení pořízených propagačních předmětů mezi partnery projektu 
Obsah prezentace - viz příloha zápisu č. 2 
 
3) Dotazy k prezentaci  
Ing. Milan Čížek Ph.D. – Je třeba pojistit také nově pořízené LIZ v roce 2015? – Ano, LIZ pořízené v roce 
2015 je nutné opět pojistit, či navýšit o částku za nákup původní pojistku. Pojištění však už bude 
hrazeno z vlastních zdrojů organizace.  
 
Ing. František Paprštein, CSc. – Jakým způsobem je možné pokrýt výdaje zniklé v době udržitelnosti, 
např. na EIZ? – Zatím není možné krytí z národních zdrojů. Je nutné vyčkat na vyhlášení výzev 
k novým operačním programům EU v oblasti vědy a vzdělávání. 
 
Ing. Vratislav Psota, CSc. – Jaká jsou pravidla čerpání finančních prostředků z projektového účtu po 
ukončení realizace projektu? Je nějaký termín pro uhrazení sankce z VŘ Stavební práce 2013 vkladem 
peněžních prostředků na projektový účet? – Veškeré schválené výdaje s DUZP do 30. 4. 2015 je možné 
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po schválení ze strany příjemce stahovat z projektového účtu do 30. 6. 2015. Poté bude na MŠMT 
zaslána ke schválení 6. MZ. Po jejím schválení se budou zbývající finanční prostředky včetně uložené 
sankce převádět zpět přes příjemce ŘO tedy MŠMT. 
 
Mgr. Jitka Součková – Je možné předávané propagační předměty zaslat poštou? – Ano, propagační 
předměty budou do Opočna zaslány poštou. 
 
Ing. Jana Mazánková – Zaslat všechny zbývající faktury, cestovní příkazy aj. ke schválení. 
 
4) Prezentace  knihovnické  části projektu – Bc. Václav Ovčačík 
Statistiky využívání EIZ k 30. 4. 2015 – plán x plnění, zvýšit plnění plánu hitů u příjemce a u partnera 
VUPS  
Plnění MI Pořízení EIZ a LIZ – plán = 633, plnění = 645, překročeno 
Obsah prezentace - viz příloha zápisu č. 3 
 
5) Dotazy k prezentaci  
Mgr. Jitka Součková – Je možné přenést tituly ebooks do pořízených čteček? – Je to možné. 
  
Ing. František Paprštein, CSc. – Nabídka vyřazených titulů z knihovnické databáze VSUO. Poslat 
seznam do Rapotína. 
 
Anna Papršteinová – Nabídka vyřazených knihovnických regálů. 
 
6) Prezentace VSUO – Ing. František Paprštein, CSc. 
Fotodokumentace nového areálu VSUO Holovousy, fotodokumentace ze stěhování do nové budovy 
Fotodokumentace SLARA – viz internetové stránky http://www.vsuo.cz/index.php?page=14 
 
7) Společná diskuse 
Mgr. Jitka Součková – Je nutné informační panel pořízený ke stavebním pracím uchovávat po celou 
dobu udržitelnosti projektu? – Ne, informační panel byl po ukončení realizace projektu nahrazen 
stálou informační tabulkou. Není tedy nutné jej dále uchovávat. 
 
8) Předání faktur za externí audit projektu 
Předány originály faktur za externí audit projektu za rok 2015 partnerům k dalšímu vyřízení.  
 
9) Převzetí propagačních předmětů partnery 
Podepsané předávací protokoly jsou přílohou č. 4 tohoto zápisu. 
 
10) Prohlídka nově rekonstruovaných prostor Velké studovny Agrovýzkumu Rapotín 
 

 

http://www.vsuo.cz/index.php?page=14


 

 3 

 

Přílohy: 

1) Prezenční listina  
2) Prezentace k administrativní části projektu – Ing. Jana Mazánková 
3) Prezentace o knihovnické části projektu – Bc. Václav Ovčačík 
4) Předávací protokoly k propagačním materiálům 
5) Fotodokumentace z jednání 
 

V Rapotíně dne 28. 5. 2015 

 

 
Vypracovala: Ing. Jana Mazánková 
 
Schválil: Ing. Ondřej Kopp, v.r.  


