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Slovo ředitele ÚRR Tomáše Novotného na téma…

Začal 6. rok čerpání prostředků z ROP SČ
Již 6 let existuje ROP Střední Čechy a administruje prostředky z fondů EU pro Středočeský kraj. Díky velkému zájmu o ﬁnancování infrastruktury ze strany kraje, měst
a obcí bylo již vyplaceno z ROP Střední
Čechy více než 7 miliard Kč. Smlouvy jsou
již uzavřeny na téměř 14 miliard Kč z celkových cca 17 miliard Kč. Evropská komise
již proplatila do státního rozpočtu za ROP
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úvodník
Další vydání Ropovin Vám, milí čtenáři,
přináší aktuální pohled ředitele, reportáž
z obce Pátek a také Vás seznámí s našimi
metodiky. Již nyní můžeme přislíbit, že
příští číslo Ropovin zaměříme na téma
udržitelnosti projektů, které v současnosti
nabývá na aktuálnosti.
ROP je tam, kde jsou lidé. Hřiště, školy,
silnice nebo náměstí. ROP je nástroj,
kterým lidé zvelebují tváře svých měst,
mění k lepšímu nevyhovující a novým nahrazují zastaralé. ROP slouží lidem, kteří
žijí ve Středních Čechách, aby se jim žilo
lépe. Děkujeme všem, kteří nabízenou
pomocnou ruku Evropské unie neodmítli
a uměli o dotaci požádat, získat jí a využít
prostředky k uskutečnění projektů, kterými změnili tvář Středních Čech k lepšímu.
Vaše redakce ROPOVIN.

Střední Čechy více než 5,5 miliardy Kč, to
je téměř 33 % celkových zdrojů programu.
Tím se ROP Střední Čechy řadí na 4. místo
ze 17 operačních programů v úspěšnosti
čerpání fondů EU v České republice (certiﬁkované prostředky). Již bylo ﬁnančně
ukončeno více než 350 projektů a uzavřena smlouva na 569 projektů. ROP Střední
Čechy je jedním ze 7 operačních programů ze 17, které získaly auditní hodnocení
za minulý rok bez výhrad. Předpokládáme,
že fondy EU z ROPu Střední Čechy získá
do konce programu kolem 50 % obcí možných žadatelů (celkem může žádat o fondy
EU z ROP SČ cca 480 obcí Středočeského
kraje). Takové jsou základní údaje po 6 letech existence naší organizace.
V tomto roce a v letech 2013–2015 se
bude činnost ROP SČ zaměřovat zejména
na proplácení prostředků a dohled nad řádnou realizací programu. Nicméně ROP SČ
také žádá MMR o navýšení alokace na program, o čemž by měla vláda ČR rozhodovat
v dubnu či květnu tohoto toku. V takovém
případě by byly nové zdroje na ﬁnancování
tak potřebných investic do školství, zdravotnictví, místních komunikací, volnočasových aktivit či cestovního ruchu. Jakákoliv
podpora této iniciativy ze strany příjemců,
kterými jsou zejména města a obce může
přispět k úspěchu této iniciativy.
Kromě toho bude vláda řešit na jaře tohoto
roku také uspořádání programů v příštím období čerpání fondů EU v letech 2014–2020.
Bohužel přes lepší výsledky v čerpání fondů

EU v tomto období u ROPů než u programů
v gesci ministerstev, je patrná snaha MMR
a vlády o zrušení ROPů a jejich podřazení
pod MMR. S touto snahou ROPy a kraje
zásadně nesouhlasí a snášejí argumenty proti tomuto nelogickému kroku. Zatím
na ně ovšem není brán zřetel. I v této oblasti má velký význam stanovisko Svazu
měst a obcí, respektive jednotlivých obcí
– příjemců. V případě, že jste spokojeni se
současným systémem administrace fondů
EU přes ROP SČ, který je žadatelům blíž a je
decentralizován, obraťte se na MMR a podpořte naši snahu o zachování ROPu Střední Čechy v nezměněné podobě i v období
2014–2020.
Přeji všem úspěšný rok 2012 a hodně kvalitních projektů.
V Praze, dne 10. 2. 2012
Tomáš Novotný
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Oddělení Metodické podpory
Čtvrtý rozměr metodiky
Jak se vaří Operační manuál, jak se krájí Výzvy, jak upéct Metodické pokyny? Není to snadné, ale umíme to. Nelekejte se,
je to jen příměr. V budově Úřadu, ve druhém patře najdete Ing. Jiřího Kubiše a jeho tým, který provozuje specializovanou
„kuchyni“ pokynů a nařízení. Bez těchto živin a chemie by nemohl Úřad žít, neboť jak říká klasik – kromě zdroje ﬁnancí – je
to skála na které stavíme.
Pro ty kdo dávají přednost sportu, oddělení
Metodiky na hřišti dotací ztělesňuje ﬁguru
fotbalového rozhodčího. Mají tu hlídat vnitřní pravidla hry. Určit kdy se bude hrát a jak
se bude „kopat“, aby to ladilo s rozhodnutím Výboru Regionální rady a se zákony.
Metodika je pracovní postup neboli také
nauka o metodě. Šíře pracovních povinností tohoto oddělení je velká. Začíná to
na vrcholku ledovce – Evropská unie udává
směr. Tento směr přejímají státy na úrovni vlády, jež udává další, charakteristické
směrnice, které metodici musí číst. Další
usměrnění vychází z ministerstev. Nakonec
se pak dostáváme na potřeby rozvoje Středočeského kraje, jehož konkrétní cíle určí
Regionální rada. Její vize metodici zhmotní,
uvedou do života tak, aby byly co nejpraktičtější a byly vhodné pro realizaci projektů.
Do druhého patra pak někdy padají spršky horkých otázek, zapeklitých e-mailů
a sporných dopisů od zaměstnanců Úřadu
i od příjemců dotací a žadatelů. Příkladem
dotazu, s nímž si ani projektový manažer
neví rady a skončí na stole metodika, může
být takovýhle dopis:

„Vyjádřete se nám, jestli jsme postupovali správně, když jsme jednali tak a tak
a při tom v Pokynech výzvy X to bylo tak
a tak, ale zpracovatel nám to neřekl včas
a do toho nám vstoupily tyto a tyto okolnosti a ten Váš nový Metodický pokyn číslo
X, takže zdaliž máme ještě šanci se z toho
nějak dostat.“
Případné nejasnosti jsou důkladně zkoumány a pak váženy. Metodici vydají vyjádření,
které formují na základě hlubokých znalostí všech relevantních dokumentů. Čas
od času jsou některé dotazy jen slovíčkaření, které je třeba moudře usměrnit. Jindy je
to příznak „onemocnění“ dokumentu, který se musí zaléčit a to i s použitím hořkých
bylin nápravy.
VEDOUCÍ ING.JIŘÍ KUBIŠ ODPOVĚDĚL
NA OTÁZKY:
Jiří, kolik je vás v oddělení na čem
pracujete?
V oddělení jsou čtyři zaměstnanci. Kromě
mne je to Mgr. František Černý, Ing. Hana
Wouters a Mgr. Ivana Králíková. Musíme
v tomto počtu zajistit agendu celého Úřadu. To znamená velkou šíři úkolů od po-

suzování formálních náležitostí, přípravy
výzev, administraci a hodnocení projektů,
podpisů smluv a vlastní realizace projektů,
proplácením a certiﬁkace, až po vydávání
stanovisek – metodické podpory a další
záležitosti. Převzal jsem oddělení v červnu roku 2010. Jednotlivé úkoly zadávám
spolupracovníkům ad-hoc. Rámcově však
máme odpovědnosti rozdělené podle jednotlivých kapitol Operačního manuálu.
Jaká oblast práce Ti přijde nejtěžší?
Metodická podpora ostatních oddělení. Je
to agenda opřená o bytelných 800 stran!
Operačního manuálu a dalších metodik.
Samozřejmě jsou to dotazy, které nejsou
řešitelné snadno. Takže hledáme řešení
v souladu nejen s vnitřními předpisy, ale
s celou národní legislativou.
Se kterými externími orgány pracujete
nejvíce?
Jsme vázáni na Ministerstvo ﬁnancí – platební a certiﬁkační orgán. A na Ministerstvo pro místní rozvoj – národní orgán pro
koordinaci.
Co vzdělávání?
Provádíme účelové vzdělávání. Existuje
také pracovní skupina metodiků, se kterou
se přibližně jednou za čtvrt roku scházíme
a řešíme společné problémy.
Jak vidíš vyhlášení nových výzev?
Problém s vyhlašováním nových výzev souvisí s čerpáním prostředků na jednotlivých
prioritních osách. Tam, jak víme, se ﬁnance
ztenčily. Takže v současnosti už nedochází
k indikativnímu plánování výzev, jak tomu
bylo dřív. Výzvy vyhlašujeme operativně,
vždy těsně po schválení Výborem RR.

Oddělení Metodické podpory – zleva: vedoucí oddělení Ing. Jiří Kubiš, Ing. Hana Wouters,
Mgr. František Černý a Mgr. Ivana Králíková

Oddělení Metodické podpory je klíčové pro
fungování celého Úřadu Regionální rady.
Doufejme, že bude dál tak dobré a profesionální jako doposud, přes veškeré nelehké
úkoly a překážky, které překonává.
Klára Fronková

www.ropstrednicechy.cz

2

Seminář
Seminář
Seminář zaměřený k aktuálním informacím o ROP SČ a budoucímu programovému období 2014+ proběhl dopoledne 25. ledna 2012 na Krajském úřadě
Středočeského kraje v Praze 5. Počet
účastníků se vyšplhal na 95 osob.
Přednášejícími byli: ředitel Úřadu JUDr. Ing.
Tomáš Novotný, Ph.D., Ing. Michal Částek,
Ph.D., vedoucí oddělení Rozpočet EU odboru Národního fondu, Ministerstva ﬁnancí ČR
a Ing. arch. Daniela Grabmüllerová, MBA,
Ph.D., ředitelka Odboru evropských záležitostí z Ministerstva pro místní rozvoj.
Daniela Grabmüllerová se zaměřila na přípravu budoucího období z pohledu vysoké
politiky EU a členských států. Seznámila přítomné s aktuálními jednáními Rady EU, s cíli
dánského předsednictví EU, s klíčovými prioritami ve vyjednávání ČR a dalším postupem
v rámci ﬁnancí do konce roku 2012 a dále.
Uvedla, že Vláda ČR schválila Statut Meziresortní koordinační skupiny pro budoucnost
kohezní politiky a na základě tohoto usnesení
má MMR mandát např. rozpracovat priority
do úrovně vymezení budoucích operačních
programů do dubna 2012.
Michal Částek hovořil o ﬁnančním rámci EU
na léta 2014+. Na grafech ukázal, že ve vývoji rozpočtu Unie (1960–2013) je zřejmé
stoupání rozpočtu na vědu a výzkum. V plánu je na další období pokles prostředků
na SZP a politiku soudržnosti. Viz obr.
Pokles prostředků na SZP a politiku
soudržnosti EU
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Pozitivní zpráva je, že ČR vidí politiku soudržnosti jako klíčovou prioritu. Co se týká hodnocení regionu pro další období v poměru
s jinými evropskými regiony, Střední Čechy
by nejspíš měly zůstat mezi státy pod hranicí
75% DPH (posuzované období 2007–2009
– porovnané s průměrem EU), což jsou tzv.
zaostávající země, které mají vyšší podporu.
Na závěr se ujal slova ředitel ÚRR Tomáš Novotný, který rozdělil svůj příspěvek na dvě části – aktuální stav a budoucí vývoj ROP SČ. Konstatoval, že kohezní politika je důležitá a jejím
posláním má být stírání rozdílů mezi regiony.
Přesto je v současnosti tendence ze strany
EU využít ﬁnance určené na koh.politiku pro
dosažení cílů strategie Evrope 2020. Cíle této
strategie jsou: Zaměstnanost, Výzkum a inovace, Změna klimatu a energetika, Vzdělávání
a Sociální sféra. Zdůraznil, že při logickém pohledu na věc se nejprve musí dát do pořádku
infrastruktura území a až poté by se mohlo začít s investicemi do oblasti inovací a výzkumu.
Zmínil se o Polsku a jiných úspěšných příjemcích dotací ze zemí EU, kde se řeší regionální
dotace na úrovni regionů samotných (ROPy).
Zahrnuje to např. také programy životního
prostředí, podnikání a podporu vědy, které dostávají své dotace decentralizovaným řízením
– ne přes ministerstva. Metoda ﬁnancování
prostřednictvím ROPů je efektivnější, protože zástupci regionu znají své prostředí jistě
důkladněji než úředníci na ministerstvech. Je
možné, že tento úspěšný model by mohl být
převzatý v budoucnosti i u nás.
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Zemědělství
2007–2013

Kohezní politika
2014–2020

V následné diskusi se otázky dotkly vlivu
Svazu měst a obcí na budoucí vývoj kohezní
politiky. Tomáš Novotný vysvětlil, že nemá
důvod podporovat názor, že Svaz nekoná
v této věci dostatečné kroky. Apeloval však
na to, aby v rámci Svazu měst a obcí každý,
kdo je zainteresován, zvedl co nejdříve svůj
hlas. Aby se každý osobně angažoval v důkladnějším prosazování společných zájmů

tak, aby kohezní politika byla nadále ﬁnanční
oporou pro zkvalitnění života v kraji.
Promítané prezentace jsou uloženy na webových stránkách, odkud si je můžete stáhnout:
www.ropstrednicechy.cz
Informační akce a publikace
Výstupy z akcí

PŘIPOMÍNÁME, ŽE ROP STŘEDNÍ
ČECHY MÁ DALŠÍ SEMINÁŘE
PLÁNOVANÉ NA 22. ÚNORA
A 21. BŘEZNA V PRAZE.
Účetnictví projektu,
Praha, 22. 2. 2012 (14.00–17.00)
Na semináři určeném pro příjemce z Regionálního operačního programu Střední Čechy vám poskytneme informace
o právním rámci vedení účetnictví projektů ﬁnancovaných ze strukturálních fondů, deﬁnujeme zde uznatelné/neuznatelné náklady, poskytneme vám informace
o zřízení samostatného bankovního účtu
či vedení účetnictví prostřednictvím provozního účtu organizace.
Veřejné zakázky – základní
pravidla, tipy a rady, jak se
vyvarovat nejčastějších chyb,
Praha, 22. 2. 2012 (9.00–12.00)
Na semináři získáte ucelený přehled
o nejčastějších chybách, ke kterým dochází během procesu zadávání a zpracování veřejných zakázek a hlavně zjistíte,
jak se těmto chybám vyhnout a předcházet jim.
Přihlásit se můžete prostřednictvím
registračního formuláře elektronicky
na stránkách o Fondech EU:
www.strukturalni-fondy.cz
Jak na fondy
Aktuální semináře
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Dotace
Za novou školkou z dotací – do obce Pátek
Po návštěvě Pátku mi zůstal hezký dojem z inspirativního setkání s panem
starostou Jiřím Buluškem, místostarostkou Ivetou Zikmundovou a zastupitelkou obce paní Marcelou Miarkovou.
Díky jejich vstřícnosti jsem si mohla
přivést nahrávku v diktafonu se záznamem jejich příjemných hlasů. Proto vám
mohu, čtenáři Ropovin, předat krátký
výtažek z rozhovoru. Mluvili jsme o tom,
jak tu stavěli školku pomocí evropských
peněz. Zajímalo mne také, jak se tu žije
a jaké jsou radosti a starosti pana starosty.
Pan Bulušek je člověk, který svou obec dobře
reprezentuje. Cíleně hledá to nejlepší pro její
obyvatele. Se svými spolupracovníky vybudoval, díky dotacím z ROP Střední Čechy, nejen
pěknou školku, kvůli které jsem hlavně přijela,
ale také užitečnou cyklostezku. Je to starosta
s lidským přístupem, pro něhož by jistě nebyl problém uvítat v obci třeba vládní delegaci
a na druhé straně neváhá pomoci s úklidem
místního kostelíka sv. Vavřince po vánočních
koncertech. Snaží se v Pátku znovu oživit
zvyky a dobré vztahy, které utvářejí charakter
vesnice. Zpočátku se to prý příliš nedařilo, ale

Název projektu: Modernizace a zvýšení kapacity mateřské školy Pátek
Číslo projektu: CZ.1.15/3.3.00/39.00873
Dotace / příspěvek Společenství + ﬁn. prostředky z rozpočtu RR:
11 431 385,42 Kč
Celkové náklady: 14 374 323 Kč
Jiří Bulušek,
starosta Pátku

zdá se, že se to postupně lepší. Lidé možná
měli pocit, že se Pátek stává předměstím Poděbrad. Místo „na přespání“, kde se po návratu z práce zavřou doma a ani se mezi sebou
neznají. Sounáležitost, hrdost na místo kde
žijí, sousedská spolupráce – to jsou pojmy,
které by se neměly zapomínat. Stojí to jen trochu dobré vůle a mnoho pozitivního se může
zrodit, aby život zde byl ještě příjemnější.
Pane starosto, jak jste řešil výstavbu
nové školky?
„Málo kdo ví, že se nacházíme v nestandardním místě pro realizování stavby – na dně
bývalého největšího rybníka v Čechách, který byl vysušen za doby pánů z Kunštátu.
Ve 20. století se zde musela ještě dokončit
meliorace a tohoto úkolu se zhostilo vojsko.
Protože v Pátku trávili vojáci zimu, postavila se
provizorní stavba s životností 10 let, z níž se

posléze stal obecní úřad a mateřská školka.
Školka v této podobě fungovala celých 40 let.
Obecní úřad je tu zatím ještě dále, ale téměř
v havarijním stavu. Děti byly v primitivních
podmínkách – nevyhovujících místnostech
s praskajícími zdmi. V možnosti čerpat evropské peníze prostřednictvím ROP SČ jsme
uviděli šanci jak pro ně situaci vyřešit. Bylo
to příjemné překvapení, když byl projekt VRR
schválený. Podařilo se to až na třetí pokus,
ve výzvě 39.
Cílem bylo vybudování nové budovy mateřské školy o kapacitě 40 míst splňující všechny
v současnosti platné normy v oblasti hygienické a technické. V průběhu realizace, ale došlo
k nečekanému překvapení. Měli jsme v původním projektu totiž také modernizaci obecního úřadu. Do projektu však vstoupila analýza
rizik kontaminace podzemních vod a možného

Podobu nové školce vtisknul Leoš Piroutek z Poděbrad.
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Dotace
Za novou školkou z dotací – do obce Pátek
ohrožení minerálních vod Poděbradka. Původní hranice objektu musely být změněny při
zakládání budovy tak, aby v původních prostorách mohl dále pracovat místní obecní
úřad a při tom mohlo dojít k demoličním pracím školy. Bylo tedy nezbytné posunout celý
objekt MŠ cca 10 m směrem do zahrady. Co
jsme mohli dělat? Naštěstí je zahrada dost
velká. Ale i tak se to neobešlo bez problémů.
Terén v zadní části padá dolů. Bylo nutné také
dodržet požadovaný odstup od okolních staveb. Čelili jsme navíc problému s dešťovou
vodou, protože jsou tu silné jíly. Nestačily nám
postavené drenážní jámy. Máme přečerpávací
stanici do melioračního systému. Vše jsme nakonec dokázali úspěšně vyřešit.
Celou akci jsme brali velmi zodpovědně
a chtěli jsme za daných podmínek připravit
pro děti to nejlepší. Na počátku jsme objížděli nově zrealizované projekty mateřských
škol v kraji, abychom se inspirovali. Podařilo
se nám takto vyvarovat zbytečných chyb.
Dostali jsme například tip, že clony mezi jed-

Původním záměrem projektu byla kompletní stavba propojených objektů mateřské školy a obecního úřadu
v jednom funkčním celku. Ve ﬁnále byla realizována pouze rekonstrukce MŠ a objekty se konstrukčně oddělily.
Tudíž se změnily hranice původního projektu. Zhotovitel stavby, společnost CGM Czech a.s.

notlivými dětskými toaletami, mají být nízké,
aby si děti mohly na těch malých záchůdcích
spolu popovídat. Zní to úsměvně, ale je to pro
ně důležité. Ve vstupní hale jsme oddělili prostor na jeden – pro zutí špinavých bot a druhý na odložení svrchního oblečení. Rozhodli
jsme se pro sušárnu se sušičkou oděvů, kam

Na této fotograﬁi, slavnostního otevření v srpnu 2011, je vidět oddělení nové od staré budovy. Při této
příležitosti do Pátku přijel hejtman Středočeského kraje MUDr. David Rath.

Děti jsou rády, že mají takovou pěknou školku. Paní ředitelce, se líbí prostorové členění, které tvoří ideálně
seskupené místnosti a chodby, kde má vše rychle po ruce. Díky dotaci získala pro svou práci také novou
výpočetní techniku. Sama měla zásadní podíl na výběru vnitřního vybavení a celkového barevného řešení
interiérů. Na otázku co by změnila, kdyby na projektu pracovala znovu, řekla s úsměvem: „Nic bych ani
neměnila, jen bych postavila školku ještě větší, kdyby bylo více ﬁnančních prostředků.“

se pověsí zmoklé nebo přeprané šaty. Školka má dvě oddělení – pro mladší a starší děti
a zvláštní místnost pro spaní. Díky tomu se
nemusí denně rozkládat lůžka. To je klidné
místo, kde mohou menší děti odpočívat, zatímco si starší děti hrají v hlavní místnosti. Mysleli jsme i na zázemí pro personál. Je jím převlékárna pro paní kuchařku, sklady na zeleninu
se škrabkou na brambory a sběračem škrobu,
sklad na maso. Paní kuchařka je s novou kuchyní velmi spokojená. Dříve měla obyčejný
sklokeramický sporák a malou, domácí kuchyni, kdežto nyní vládne naprosto profesionálnímu zařízení. Zvykla si již obsluhovat efektní horkovzdušnou troubu – Convectomat.
Má dvě příruční lednice vzhledem k novým
normám – maso a vejce musí být odděleně
od ostatních potravin. Plánovali jsme velkou
sklokeramickou desku se sklopnou, závěsnou
pánví, ale na doporučení výrobce jsme koupili
raději velkokapacitní hořáky s klasickou troubou, které jsou vhodnější pro menší stravovací provoz. Jídlo pomáhá připravovat nový hnětací stroj, nádobí čistí myčka s tlakovou mycí
sprchou a slouží tu ještě další užitečné vybavení. Do projektu byla zahrnutá i místnost,
kde se konají různé kroužky. V suterénu našli
své místo kotelna, sklad a garáž. Kotelnu jsme
obohatili o jednu investici navíc – s výhledem
k budoucím možným zdrojům energie. Je to
stoupačka na napojení na možný solární ohřev
vody. Zahrada zůstala zatím jako volná, travnatá plocha bez herních prvků.“
Počítáte s dalšími žádostmi o dotace?
„Nápadů máme nepřeberně, ale nemáme
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Dotace
Za novou školkou z dotací – do obce Pátek
na spoluúčast. Obec se zadlužila kvůli kanalizaci a další dluhy nejsou možné. Objektem,
který bychom renovovali, nemůžeme ručit
a úspory již byly investovány. Zdá se mi, že
spoluúčast příjemců může brzdit čerpání dotací malými obcemi. Těch 20 % spoluúčasti
u větších akcí může představovat celý roční
rozpočet obce. Standardní roční rozpočet
obce velikosti Pátku je přibližně 4,7 milionu Kč. Snažili jsme se letos udělat vyrovnaný rozpočet, ale není to snadné. Obce
většinou přednostně řeší palčivé problémy,
jako je například kanalizace a o dotace už
pak raději nežádají. Obec Pátek měla štěstí,
že zde byly ﬁnanční rezervy a další prostředky získala z prodeje pozemků. Když nebude
dost ﬁnancí na větší akce, najdeme cesty
jiné. Snad již přichází doba, kdy se místní
lidé zapojí více do práce pro obec. Senioři
vzpomínají na svépomocné „Akce Z“, které
poměrně dobře fungovaly za dob minulých.
Společná práce se totiž také může stát příležitostí k setkání mezi sousedy. S humorem
a dobrou vůlí se něco vylepší a jednou bude
i na co vzpomínat. Konkrétně už takto plánujeme revitalizovat místní chodníky. Lidé
přeci jen dělají lépe na projektech, z jejichž
výsledku se budou těšit oni osobně, který
bude sloužit jejich dětem, rodinám.“

Po tomto, co jste řekl, si uvědomuji,
že mezi vlastnosti starosty by neměla patřit jen jeho vlastní pracovitost.
Protože nikdo nemůže zvládnout
vše, musí to být také asi schopnost
nadchnout ostatní, aby se přirozeně
zapojili do zlepšování tváře obce. To je
asi nelehký úkol.

Poslední otázka: Co byste tedy změnil
na dotacích z EU?
Možná by se odpovědní úředníci měli zamyslet na složitostí administrativy a kontrol, které
se mi zdají někdy až přehnaně podrobné.
Za rozhovor děkuje, Klára Fronková

OBEC PÁTEK
Pátek leží v úrodné nížině, 3 km od Poděbrad. V Pátku
se lidé tradičně věnovali včelařství a rybníkářství,
rolnictví a pastevectví. Jeho historie sahá do hluboké
minulosti. Roku 1909 tu byl objeven dokonce malý
zlatý poklad v hrobech z doby předunětické. Tato obec
se stala rodištěm několika významných osobností,
např.sochaře Josefa K. Böhma, jehož socha sv.Václava stojí na Karlově mostě v Praze. Mají tu zavedenou
malebnou Vinotéku, která nabízí kvalitní tuzemské
i zahraničí značky, Záchrannou stanici pro ohrožené a handicapované živočichy a další zajímavosti.
Rovinaté okolí vyzývá k cykloturistice. A název obce?
Slovo „Pátek“ je běžné, zvučné, ryze české, avšak
jako název obce je nejasné, nesrozumitelné. Historik
a archeolog Jan Hellich se domnívá, že jméno Pátek
je původu osobního. Traduje se historka, že původní
vesnice Pátek byla založena pěti usedlíky, kteří tu
postavili pět selských živností. Okolní lid nazýval tuto
obec „U pěti“, jednotlivec mohl být pátý, také snad
pátecký, cizinec byl u Páteckých, přišel k Páteckým.
Jméno Pátek je možno vysvětlit ještě jiným způsobem. Kdysi tu bylo založeno několik vesniček a tato
byla poslední – pátá. A byl-li pátý den v týdnu pátek,
proč by také pátá vesnice nemohla být Pátek?

VÝZNAM KONTROLY
Kontroly projektů se někdy mohou jevit jako
zbytečná, byrokratická záležitost, která stojí čas
obě strany. Proč se u nás důsledně kontroluje?
Zeptali jsme se ﬁnančních manažerů oddělení
Realizace projektů a plateb.
„Průběžná veřejnosprávní kontrola (fyzická kontrola interim) je podle pravidel projektu prováděna
u všech projektů minimálně jedenkrát za dobu
realizace projektu. Její termín je určen v souvislosti s aktuální potřebou vyplývající zejména z výsledků administrativní kontroly Zjednodušené
žádosti o platbu, monitorovací zprávy, monitoro-

vacího hlášení a Oznámení příjemce o změnách
projektu. Průběžných kontrol může být více v závislosti na složitosti projektu a počtu jednotlivých
ﬁnančních fází projektu.
Výše uvedená kontrola se řídí zákonem č. 320/2001
Sb. o ﬁnanční kontrole, podle níž jsme povinni důsledně postupovat.
Jedním z cílů této kontroly je včasné odhalení
případných nedostatků při realizaci projektu a jejich uvedení do souladu s pravidly programu. Podrobná kontrola zabraňuje zneužití dotace.

Jedná se vlastně o zpětnou vazbu, kdy na základě zjištěných nedostatků / nesrovnalostí je žadatel na tato pochybení včasně upozorněn a je mu
stanovena lhůta pro doplnění / opravu. I přestože se z pohledu žadatele někdy může tato kontrola jevit jako zbytečná administrativní zátěž,
častokrát se tímto předejde pozdějšímu krácení
dotace (Nezpůsobilé výdaje, Korekce, Porušení
rozpočtové kázně, atd.). Zároveň je tak žadatel
lépe připraven na všechny případné kontroly ze
strany ﬁnančních úřadů, auditního orgánu, NKÚ,
atd.“

VYDAVATEL:

KONTAKTNÍ OSOBY:

REGIONÁLNÍ RADA REGIONU SOUDRŽNOSTI STŘEDNÍ ČECHY
Karlovo náměstí 313/8, 120 00 Praha 2, e-mail: info@ropsc.cz
Elektronický zpravodaj vychází čtvrtletně.

Klára Fronková
Tel: +420 222 749 734
e-mail: fronkova@ropsc.cz

Ing. Irena Dudová
Tel: +420 222 749 767
e-mail: dudova@ropsc.cz
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