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Rozhodnutí Monitorovacího výboru 

Muzeum Vysočiny Havlíčkův Brod, příspěvková organizace 

Vladimír Šprincl 

Havlíčkovo nám. 19 

580 01 Havlíčkův Brod  

 

 V Brně dne 5. června 2014 

 

Věc: Doporučení Vašeho projektu ke kofinancování z prostředků Programu 

Evropské územní spolupráce Rakousko – Česká republika 2007- 2013 

 

Vážený pane Šprincle, 

 

Váš projekt  

název: Kultur(a) VYS-NÖ 

registrační číslo: M00291 

 

splnil všechny předepsané náležitosti, a byl tedy doporučen Monitorovacím výborem Programu 

„Evropské územní spolupráce Rakousko – Česká republika 2007 – 2013“ ke kofinancování. 

 

Váš projekt byl schválen Monitorovacím výborem Programu EÚS bez výhrad. 

 

Pro efektivní přípravu Smlouvy o poskytnutí prostředků z ERDF je nutné, abyste kontaktovali 

Vašeho příslušného kontrolora (viz kontaktní údaje níže), dojednali s ním detaily týkající se 

smlouvy a vyplnili formulář Údaje ke Smlouvě o prostředcích ERDF. Jako Vedoucí partner jste 

zodpovědni za projednání veškerých případných změn v celém projektu, tzn. i za Vaše 

projektové partnery.  

 

Doporučujeme Vám kontaktovat Vašeho příslušného kontrolora do jednoho týdne od 

doručení tohoto dopisu. Aby byl umožněn hladký průběh vystavení Smlouvy, měly by být 

všechny náležité kroky dokončeny nejpozději do 4. 7. 2014.  
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Pokud jste nedoložili níže uvedené dokumenty a údaje již v rámci předložení projektové 

žádosti, doložte je prosím neodkladně Vašemu příslušnému kontrolorovi:  

 

- detaily bankovního účtu1; 

- pouze pro české partnery: Prohlášení českého partnera ke způsobilosti DPH; 

- pouze pro rakouské partnery: doklad z finančního úřadu, že rakouský partner není plátcem 

DPH; 

– případné doklady pro provedení územních a stavebních prací jako např.: 

- platné stavební povolení s vyznačením nabytí právní moci, pokud je pro provedení 

stavebních prací vyžadováno dle stavebního zákona (zákon č. 183/2006 Sb.) a nebylo 

předloženo společně s projektovou žádostí  

- veřejnoprávní smlouva dle §116 zákona č. 183/2006 Sb. 

 

Upozornění: Můžete být kontrolorem vyzváni, abyste jednotlivé aktivity/výstupy projektu 

definované v milnících přiřadili k monitorovacím obdobím. Toto doplnění nesmí být v žádném 

případě chápáno jako změna projektu, nýbrž jako technická věc, která usnadní průběžnou 

kontrolu výstupů projektu. 

 

Kontaktní údaje Vašeho příslušného kontrolního místa:  

 

Pobočka CRR ČR pro NUTS II Jihovýchod – Brno 

Novobranská 526/14, 602 00 Brno 

 

Vedoucí pobočky: Ing. Šimon Vích,  vich@crr.cz,   tel.: 541 212 357 

PM: Ing. Jiří Gonda, gonda@crr.cz  tel.: 542 212 390 

FM: Ing. Zuzana Orlová,   orlova@crr.cz,   tel.: 542 211 227 

FM: Mgr. Iva Paďourková,    padourkova@crr.cz,   tel.: 542 425 243 

 
 

V případě dalších dotazů se prosím obraťte na paní Kútikovou na tel. čísle +420 778 023 042, 

případně e-mailem na adresu kutikova@at-cz.eu. 

 

                                                 
1 Vedoucí partner je povinen po celou dobu plateb vést bankovní účet v EUR. Není nutné zřizování zvláštního účtu pro 
projekt (v tom případě poplatky za vedení účtu jsou nezpůsobilé, způsobilé jsou pouze poplatky za transakce).  V 
případě vedení zvláštního účtu poplatky za jeho vedení jsou způsobilé. 
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Celý tým Společného technického sekretariátu EÚS AT-CZ 2007-2013 Vám přeje mnoho 

úspěchů při realizaci Vašeho projektu a těší se na vzájemnou spolupráci. 

 

S pozdravem 

  

 Lenka Kútiková 
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