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Monitorovací zpráva o zajištění udržitelnosti
projektu
Číslo zprávy

Monitorované období1 01.01.2011 – 3.10.2011
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1. Údaje o projektu:
Priorita

5.3 – Rozvoj lidských zdrojů v
regionech

Opatření

5.3.2 – Podpora sociální
integrace v regionech

CZ07 Střední Morava

Kraj

Zlínský

Podopatření
NUTS II

Konečný příjemce

Město Uherské Hradiště, Masarykovo nám. 19, 686 70 Uherské Hradiště

Registrační číslo
žádosti

CZ.04.1.05/3.2.55.3/4170

Název projektu

Komunitní plánování sociálních služeb v Uherském Hradišti

Ing. M. Bušová
Vypracoval(a)

Podpis

Převzal (pracovník KÚ ZK)
1

8
Počet stran

Podpis

3.11. 2011
Datum

Datum

Uvádějte ve tvaru: dd.mm.rrrr - dd.mm.rrrr. Pokud byl uzavřen Dodatek ke Smlouvě o financování akce týkající se
změny sankcí v době udržitelnosti projektu, tak předkládejte zprávu v tištěné a elektronické podobě vždy do 30 dnů
od uplynutí každých 12 měsíců od ukončení realizace projektu. Poslední MZUP předkládá příjemce do 30 dnů po
uplynutí 5 let od podpisu Smlouvy o financování akce.

2. Popis naplňování účelu projektu2
Součástí vytvořeného a schváleného 1. Komunitního plánu sociálních služeb v Uherském Hradišti na
období 2008 – 2013 je kapitola 4 – Monitoring a vyhodnocování, kde je popsáno, jak bude komunitní
plán monitorován, hodnocen a aktualizován. Monitorování realizace Komunitního plánu sociálních
služeb v Uherském Hradišti zajišťuje od 1.9.2011 Ing. Michaela Bušová, která zastupuje funkci
koordinátora komunitního plánování sociálních služeb města Uherské Hradiště.
V měsíci září a říjnu se uskutečnila v Městském kině Hvězda prezentace (výstava) poskytovatelů
sociálních služeb. Jednalo se již o tradiční akci pořádanou městem Uherské Hradiště ve spolupráci s
Městskými kiny Uherské Hradiště (tato akce proběhla v rámci navazujícího projektu Střednědobý plán
rozvoje sociálních služeb na Uherskohradišťsku). Prezentovat své služby měli možnost všichni
poskytovatelé sociálních a navazujících služeb v Uherském Hradišti i okolních obcích. Prezentace byla
bezplatná a uskutečnila se od 29.9.2011 do 10.10.2011. Prezentace byla zahájena vernisáží, kterou
zahájil místostarosta Ing. Zdeněk Procházka. Součástí vernisáže byly příspěvky vedoucí odboru
sociálních služeb a zdravotnictví MěÚ Uherské Hradiště a dva příspěvky poskytovatelů sociálních
služeb, ve kterých prezentovaly své služby (Domov pro osoby se zdravotním postižením Velehrad –
Buchlovská a Centrum denních služeb pro seniory).
Od července 2010 je v Uherském Hradišti a okolních obcích realizován nový projekt s názvem
Střednědobý plan rozvoje sociálních služeb na Uherskohradišťsku.
Nadále je prohlubována spolupráce s poskytovateli sociálních služeb, jednak v rámci aktualizace
Střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb Zlínského kraje, ale především v rámci projektu
Střednědobý plan rozvoje sociálních služeb na Uherskohradišťsku.

Z dalších aktivit mohu jmenovat například komunikaci s poskytovateli soc. služeb v rámci zpracování
žádostí o dotace z Fondu sociální pomoci a prevence města Uherské Hradiště na 1. a 2. pololetí roku
2011.
Koordinátor je i nadále kontaktní osobou pro uživatele sociálních služeb, kteří potřebují poradit
s výběrem sociální služby. Tištěná verze Katalogu sociálních služeb na Uherskohradišťsku (dale jen
“katalog”) je i nadále k dispozici na odboru sociálních služeb a zdravotnictví, Městského úřadu Uherské
Hradiště. Verze katalogu je k dispozici ke stáhnutí na webových stránkách města Uherské Hradiště. V
roce 2011 došlo k aktualizaci katalogu s tím, že k jeho tisku a následné distribuci dojde ke konci roku
2011.

2

Dle odst. 2 článku II smlouvy o financování, resp. podle Podmínek pro poskytnutí dotace
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3. Zajištění udržitelnosti projektu vzhledem ke stanoveným cílům
Kód
ukazatele

Monitorovací ukazatel

Jednotka

Údaj v
Skutečnost
Rozhodnutí

III. II. VIII

Programy – místní partnerství, komunitní
plánování a rozvoj občanské společnosti

Kus

1

1

III. II. XI

Vznik a rozvoj místního partnerství, komunitního
plánování a rozvoje občanské společnosti

Kus

1

4

III. II. XII

Informační a propagační akce – sociální
integrace

Kus

3

10

III. II. XIV

Počet přednášek, seminářů a workshopů

Osoby

40

50

GS III. II

Vytvořená hrubá pracovní místa

Osoba

1

1

Zdůvodnění neudržení ukazatele, resp. nenaplnění ukazatele do jednoho roku od ukončení
3
realizace
Stanovené monitorovací ukazatele byly naplněny za dobu realizace projektu.

4. Dodatek ke smlouvě
Smlouva byla změněna dodatkem
Dodatek č.

Ano

Ne

Datum uzavření dodatku

Důvod dodatku

3

Ukazatele, které mohou být naplněny do jednoho roku od ukončení realizace projektu podle Rozhodnutí: Počet vytvořených hrubých pracovních
míst – muži, Počet vytvořených hrubých pracovních míst – ženy
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5. Multiplikační efekt – realizace navazujících projektů
Jsou realizovány navazující projekty

■ ANO

NE

Popis navazujících
projektů/aktivit
V roce 2010 získalo Město Uherské Hradiště finanční dotaci na projekt s názvem Střednědobý plán
rozvoje sociálních služeb na Uherskohradišťsku. Projekt byl v předchozím monitorovacím období
podán na Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR v rámci Operačního programu Lidské zdroje a
zaměstnanost – výzva č. 45 (Výzva pro předkládání grantových projektů – Podpora vzdělávání a
procesů v sociálních službách).
Projekt se zaměřuje na tvorbu Střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb na Uherskohradišťsku
jako nástroje sociální integrace vybraných skupin obyvatelstva. Smyslem projektu je především
zapojení zadavatelů, poskytovatelů, uživatelů a veřejnosti do plánování sociálních a navazujících
služeb a jejich využívání při koncipování, plánování a realizaci sociální politiky na stanoveném území.
Projekt je realizován na vybraném území správního obvodu Uherské Hradiště (dále jen UH), jež
zahrnuje 24 obcí a měst s celkovým počtem 70 088 obyvatel. Počtem obyvatel pokrývá vybrané území
77 % celého správního obvodu UH.
S možností spolupráce na projektu bylo osloveno všech 47 obcí ve správním obvodu UH. Ke
spolupráci se vyslovilo celkem 23 obcí, které se staly spolupracujícími subjekty projektu. Mimo vybrané
obce se stane partnery projektu také 2 poskytovatelů sociálních Oblastní charita Uherské Hradiště a
Azylový dům pro ženy a matky s dětmi – Petrklíč, o.p.s. Partneři projektu byli zapojeni do práce na
projektu formou účasti v řídící skupině a také jsou společně s jednotlivými zástupci cílových skupin
projektu členy odborných pracovních skupin, které byly v rámci projektu vytvořeny. Pracovní skupiny
jsou vytvořeny pro cílové skupiny děti, mládež a rodiny s dětmi, osoby se zdravotním postižením,
senioři a osoby ohrožené sociálním vyloučením. Do těchto pracovních skupin jsou zapojeni také
zástupci zadavatelů (spolupracujících obcí), dalších poskytovatelů působících na daném území a
uživatelů sociálních služeb. Pracovní skupiny se zabývají problematikou sociálních a navazujících
služeb, především, zda jsou dané služby dostupné, kvalitní a případně jaké služby na daném území
chybí. S dílčími výstupy projektu je seznamována také veřejnost prostřednictvím veřejných setkáních.
Jednotlivé výstupy bude mít možnost veřejnost připomínkovat, především půjde o věřejné
připomínkování střednědobého plánu.
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6. Rizika ohrožující udržitelnost projektu
Hlavním rizikem je především udržení zájmu – aktivního zapojení uživatelů a poskytovatelů sociálních
služeb do komunitního plánování sociálních služeb. Toto riziko je eliminováno běžícím navazujícím
projektem Střednědobý plan rozvoje sociálních služeb na Uherskohradištsku, do kterého se zapojili
všichni poskytovatelé sociálních služeb z projektu Komunitní plánován sociálních služeb v Uherském
Hradišti. Průběžným informováním uživatelů o nových službách a vtahováním do nového projektu
(především účast na odborných pracovních skupinách) se snažíme informovat také tuto cílovou
skupinu.

7. Přehled kontrol po ukončení projektu
Název kontroly

veřejnosprávní
kontrola
na Číslo kontroly
místě
Výsledek kontroly
neshledáno pochybení
Nápravná opatření splněna nápravná opatření nebyla uložena

251/2011/KŘ

Popis nápravných opatření

8. Výpočet cash-flow z provozní činnosti

Vliv změny (zvýšení položky) na
cash-flow

Provozní výnosy

+

Provozní náklady

-

Účetní výsledek před zdaněním a úroky

=

Zaplacená daň

-

Odpisy

+

Provozní zisk před investováním do pracovního kapitálu
Změna stavu pohledávek

5

Změna stavu zásob

-

Změna stavu nákladů příštích období

+

Změna stavu výnosů příštích období

-

Změna stavu krátkodobých závazků

+

Čistý cash-flow z provozní činnosti

=

9. Čistý výnos z projektu
Čistý
výnos
projektu
období,
za
které
předkládána tato zpráva
od

do
v Kč

za
je

Předpokládaný čistý výnos
projektu od konce období, za
které je předkládána tato
zpráva,
do
konce
doby
udržitelnosti projektu

Kumulativní čistý výnos za
celou dobu udržitelnosti

v Kč

v Kč

10. Podíl čistého výnosu k celkovým uznatelným nákladům
Podíl skutečného kumulativního čistého výnosu ke skutečným
4
celkovým uznatelným nákladům

Celkový podíl za celou
5
dobu udržitelnosti

11. Zůstatková hodnota investice pořízené z dotace v době
ukončení doby udržitelnosti projektu do konce životnosti 6
Z dotace nebyl pořízen žádný investiční majetek, pouze drobný hmotný majetek, který se neodepisuje.

4
Skutečný poměr kumulativního čistého výnosu od zahájení provozu do konce sledovaného období, za které je
MZUP předkládána, ke skutečným celkovým uznatelným nákladům. Kumulativní čistý výnos =
CFO1+CFO2+CFO3+CFO4+CFO5..
5
Poměr celkové předpokládané hodnoty kumulativního čistého výnosu za celou dobu udržitelnosti (tzn. součet
skutečných a předpokládaných CFO) ke skutečným celkovým uznatelným nákladům.
6
Metoda výpočtu je plně v kompetenci konečného příjemce.

6

12. Změny projektu během období udržitelnosti
Popis změny
v projektu
Datum oznámení
na KÚ ZK
Popis změny
v projektu
Datum oznámení
na KÚ ZK

Prohlašuji, že :
-

je nakládáno s majetkem pořízeným z programu SROP s péčí řádného hospodáře a tento
majetek je řádně veden v účetnictví konečného příjemce
majetek pořízený z dotace je pojištěn a pojistné je řádně placeno (pouze u projektů, kde je tato
povinnost stanovena Podmínkami), v případě nevhodnosti škrtněte.
účel projektu je stále naplňován
jsou dodržována pravidla pro publicitu
uvedené údaje jsou pravdivé a úplné.

Květoslav
Tichavský
starosta
Jméno
statutárního
zástupce

8
Podpis
statutárního
zástupce vč.
razítka

Počet stran

Datum
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13. SEZNAM POVINNÝCH PŘÍLOH
-

Doklad o pojištění majetku vč. vinkulace ve prospěch ZK (v případě, že došlo za sledované období
k nějaké změně) a doklad úhradě pojistné částky.
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