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2007
2013

PROGRAM
CEZHRANIČNEJ
SPOLUPRÁCE
SLOVENSKÁ REPUBLIKA
ČESKÁ REPUBLIKA

EURÓPSKA ÚNIA
EURÓPSKY FOND
REGIONÁLNEHO ROZVOJA
SPOLOČNE BEZ HRANÍC

Záverečná monitorovacia správa
Operačný program cezhraničnej spolupráce
SR – ČR 2007 – 2013
1. IDENTIFIKAČNÉ ÚDAJE O PROJEKTE
Kód projektu:
Názov projektu:

22410220013
Červená hranice Česká republika/Slovensko

2. IDENTIFIKAČNÉ ÚDAJE O PREDKLADATEĽOVI SPRÁVY
Názov
predkladateľa:
Typ predkladateľa:
Sídlo predkladateľa:
Platiteľ DPH:

Český červený kříž, Oblastní spolek Brno-město
vedoucí partner projektu
Křenová 66,, 602 00 Brno

Štatutárny zástupca:
Telefón:
420549241992
Spracovateľ ZS:
Telefón: 724 689 783

Nie x
Ivana Holásková
Fax:
420541211569
Jaroslav Jura
Fax: ne

E-mail VP projektu:

holaskova@cck-brno.cz

Email:
holaskova@cck-brno.cz
Email:
jaroslavjura@seznam.cz

3. ZÁVEREČNÁ SPRÁVA PREDLOŽENÁ ZA OBDOBIE OD – DO:
03.09.2008 do 30.06.2009
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4. REALIZÁCIA AKTIVÍT PROJEKTU V RÁMCI MONITOROVANÉHO OBDOBIA1
Názov aktivity

1

Seminář pro velitele a velitelské
cvičení

Plánované obdobie
realizácie od - do

Skutočné obdobie
realizácie od - do

09/08

10-11/08

Dôvod

Upřesnění termínů dle možnosti partnerů

17 – 18.10.2008 Koordinační porada
Se uskutečnila za účasti všech partnerů projektu v Blansku.
Porada projednala společné aktivity projektu a ustavila pracovní skupinu ve složení Ivana Holásková, Jiří Kučera , Jaroslav Jura,
Jonáš Holásek, Iva Kučerová, Anna Sedláková , Marian Záhorec a Olga Antalová- Bežová.
5 – 6.11.2008. Příprava velitelského cvičení
Společná pracovní skupina zaměřená na přípravu velitelského cvičení a společného cvičení všech partnerů . Součástí byla účast na
konferenci HJ v Praze, kde vystoupeil Slovenský partner k činnosti jednotek na Slovensku a Český partnera k propagaci a realizaci
společného projektu „Červená hranice Česká republika/Slovensko
21 – 23.11.2008 Seminář pro velitele a velitelské cvičení
Velitelské cvičení bylo zaměřeno na výměnu zkušeností všech partnerů projektu, teoretickou a velitelsko metodickou přípravu
v oblastech evakuace a nouzového ubytování postižených, zásah v kontaminovaném prostředí a psychosociální pomoc postiženým.
Bylo provedeno hodnocení ukázky ve Vyškově.
2

Příprava společného cvičení

09 – 10/08

10/08

25 – 26.10.2008 - Dvoudenní příprava.
Metodické a obsahová příprava činnosti zdravotníků v kontaminovaném prostředí včetně nácviku. Procvičení zdravotnických
návyků v kontaminovaném prostředí. Zaměstnání se zúčastnily Humanitární jrdnotky Blansko, Brno-město, Bratislava , VÚT Brno
a SDH Olešná.

1

Termín monitorované obdobie je definovaný v časti 3 Záverečnej správy a uvedený termín sa vzťahuje na celý dokument
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3

4

28.10.2008- Společná ukázka zásahu zdravotníků v kontaminovaném prostředí.
Ukázka byla ve spolupráci s HZS Dopravního podniku hl. města Prahy pro účastníky mezinárodní konference NBC. Byl pořízen
televizní záznam BBC.
9-10/08
9-11/08
Upřesnění termínů dle možnosti partnerů
Dálková příprava cvičení
prostřednictvím internetu
Prostřednictvím e-mailů došlo k výměně materiálů k činnosti humanitárních jednotek všech partnerů a směrnic pro jejich činost.
Proběhla i diskuse k materiálům a doplnění velitelského semináře a společného cvičení. Na základě této komunikace došlo
i k zařazení společné ukázky ve Vyškově do programu společného cvičení.
11/08
12/08
Upřesnění termínů dle možnosti partnerů
Společné cvičení
12- 14.12.2008 - Společné cvičení a seminář všech partnerů projektu.
Cvičení bylo zaměřeno na vyhledávání osob v terénu a to jak v noční, tak i denní době. Cvičení předcházel seminář na teoretickou
otázky související s touto problematikou.
5/09

12/08

Na základě žádosti přeshraničního
partnera
Společné vyhodnocení projektu proběhlo v Bratislavě za účasti zástupců všech partnerů a pracovní skupiny projektu

5.

Závěrečný jednodenní seminář

6.

05 – 06/09
05-06/09
Závěrené vyhodnocení projektu
Seminář proběhl jako výměna zkušeností s realizace jednotlivých aktivit projektu z pohledu všech, kteří se na projektu podíleli.
Vedle partnerů se zúčastnili i členové pracovní skupiny. Na jeho základě byly zpracovávány závěrečné dokumenty v průběhu května
a června 2009.

5. PROBLÉMY PRI REALIZÁCII PROJEKTU V RÁMCI MONITOROVANÉHO OBDOBIA
V průběhu projektu nedošlo k žádným problémům s realizací. Došlo pouze k přesunu termínů podle možností jednotlivých partnerů
projektu a to na základě vzájemné dohody.
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6. PUBLICITA PROJEKTU
7.1 Realizované opatrenia k zaisteniu publicity a informovanosti o projekte2
Použitie pamätnej tabule/plakety

x

Informovanie cieľovej skupiny

Články v printových médiách

x

Oznámenie na internetových stránkach

Oznámenie v médiách
x

Oznámenie na bilboardoch

Iná forma publicity – uveďte aká
Oznámenie vo vzdelávacích materiáloch/publikáciách

7.2 Popis opatrení pre zaistenie publicity
V průběhu projektu byla publicita zajišťována prostřednictvím webových stránek ČČK Brno-město www.cck-brno.cz , Blansko
http://projekt. cck-blansko.cz, používáním loga projektu v projektových materiálech a korespondenci.

Iniciativa byla dále propagována na všech akcích.(např. Konference Humanitárních jednotek Praha, Mezinárodní konference NBC
Brno, Medicína katastrof Brno 2009…)

2

Správnu možnosť / možnosti vyznačte v rámčeku X
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7. REALIZOVANÉ VEREJNÉ OBSTARÁVANIE V RÁMCI MONITOROVANÉHO OBDOBIA
Popíšte priebeh procesu verejného obstarávania v monitorovanom období
Zmluvná
Cena podľa
cena (po
Dátum
Názov
projektovej
Použitá1
verejnom
vyhlásenia
zmluvy
žiadosti
metóda
obstarávaní)
(dd.mm.rr)
(EUR)
(EUR)
1
2
3
1
2
3
1

Výherca súťaže
(názov, adresa,
kontaktná osoba,
telefón, email, fax)

Stručný popis
zmluvy3

Zmluva na
služby4
Zmluva na
práce5
28 515

Zmluva na
dodanie
tovarov6

28 515

zjednodušené
podlimitní

22.09.2008

Motortec, spol.
s.r.o.Maříkova 21, 621
00 Brno
Libor Samohýl
tel. 728654090
e-mail::
samohyl@motortec.cz

nákup vozidla

2
3

1

uveďte použitú metódu v zmysle zákona č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní v SR a 137/2006 o veřejných zakázkach
uveďte nasledovné údaje po ukončení verejného obstarávania: dátum podpisu zmluvy, predmet zmluvy, dĺžka realizácie prác, služieb a pod.
4
uveďte všetky zmluvy podpísané za účelom realizácie služieb spojených s realizáciou projektu, napr. zmluvy na vypracovanie projektovej dokumentácie, zmluvy na výkon
stavebného dozoru, zmluvy na výkon verejného obstarávania
5
uveďte všetky zmluvy spojené s fyzickou realizáciou prác na projekte
6
uveďte všetky zmluvy na dodanie tovarov, ktoré súviseli s realizáciou projektu
3
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8. DOSIAHNUTÉ UKAZOVATELE PROJEKTU V RÁMCI MONITOROVANÉHO
OBDOBIA
Ukazovateľ projektu
1 Ppočet aktivit zaměřených na
spolupráci a síťování:
VP
HCP
PP1
2 Počet subjektů zapojených do
přeshraniční spolupráce a síťování:
VP
HCP
PP1
3 Počet přetrvávajících partnerstev:
VP
HCP
PP1

Plánovaná
hodnota

Skutočná hodnota

počet 3

počet 4

počet 3

počet 3

počet 1

počet1

9. PRÍLOHY

1
2
3
4
5
6
7
8
9

Zápis z koordinační porady včetně prezenční listiny
Dvoudenní příprava ,prezenční listina, program
Společná ukázka zásahu, prezenční listina
Koordinační porada,prezenční listina
Velitelské cvičení a seminář, prezenční listina, program
Společné cvičení a seminář, prezenční listiny, program
Výběrové řízení na vozidlo, korespondence, nabídky,zápis výběrového řízení
Fotodokumentace pořízených věcí
Fotodokumentace akcí
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10. ČESTNÉ PREHLÁSENIE PREDKLADATEĽA
Čestne prehlasujem, že:
všetky informácie obsiahnuté v záverečnej správe projektu sú pravdivé,
projekt je realizovaný v zmysle schválenej Žiadosti o FP a uzavretej Zmluvy
o poskytnutí FP.
Som si vedomý/á
možných trestných následkov a sankcií, ktoré vyplývajú
z uvedenia nepravdivých alebo neúplných údajov. Zaväzujem sa bezodkladne
písomne informovať o všetkých zmenách, ktoré sa týkajú uvedených údajov
a skutočností.

V Brně dňa 26.října 2009

.Ivana Holásková
Meno a priezvisko štatutárneho zástupcu predkladateľa

.......................................................................
Podpis
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