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1. Popis udržitelnosti projektu za sledované období  
Ve sledovaném období (1. 12. 2016 – 30. 11. 2017) pokračovala digitalizace sbírkových předmětů a doplňování databáze prezentační webové 
aplikace přístupné na odkaze http://www.mgvysociny.cz/. V rámci digitalizace je zaměřena pozornost na složitější sbírkové předměty 
a předměty obtížněji skenovatelné. V průběhu sledovaného období bylo do databáze přidáno 172 nových předmětů a 90 skenů ve 3D (stav 
k 30. 11. 2017). V případě potřeby jsou aktualizovány údaje na kartách již dříve do databáze zadaných předmětů.   
Ve 47 z 50 do projektu zapojených organizací jsou umístěny informační kiosky, prostřednictvím kterých návštěvníci získávají přístup do 
databáze sbírkových předmětů z jednotlivých zapojených institucí a rovněž na internet. Fotodokumentace kiosků je uvedena v příloze 
monitorovací zprávy o zajištění udržitelnosti projektu. Pravidelně probíhá ze strany Kraje Vysočina servis těchto informačních kiosků.  
 
Ve sledovaném období došlo k drobné změně, v rámci které bylo změněno umístění informačního kiosku v Městě Hrotovice. Po dobu 
rekonstrukce Památníku F. B. Zvěřiny je kiosek umístěn v Městské knihovně Hrotovice. Změna je řešena dodatkem č. 1 ke smlouvě o výpůjčce 
a dodatkem č. 2 ke smlouvě o spolupráci. Oba dodatky byly po uzavření zaslány i na Úřad Regionální rady regionu soudržnosti Jihovýchod 
(dále také „ÚRR“).  
 
V daném období provedl ÚRR u projektu ex-post fyzickou kontrolu na místě. Kontrola byla zahájena dne 31. 1. 2017 a ukončena dne 14. 3. 
2017. U kontroly plnění smluvních podmínek a kontroly dokladů nebyly zjištěny nedostatky. Kontrola byla dále provedena ve vybraných 
institucích, které mají na základě smlouvy o výpůjčce od Kraje Vysočina k dispozici informační kiosek. Kontrola proběhla u dvaceti organizací, 
v rámci kterých byl zjištěn jeden nefunkční kiosek v Muzeu Velké Meziříčí. U ostatních kiosků závady zjištěny nebyly. U nefunkčního kiosku 
zajistil kraj provedení servisního zásahu a fotografie funkčního kiosku byla v daném termínu zaslána na ÚRR.  
 

Příjemce dotace dosud disponuje určitým množstvím nerozdaných propagačních materiálů, které byly pořízeny a distribuovány během projektu. 
Konkrétně má k dispozici ještě 1 500 ks letáků a 1 500 ks záložek. Tyto zbývající propagační tiskoviny budou použity pro propagaci projektu 
v následujícím období. Materiály budou distribuovány i do zapojených organizací.  
Dle vyjádření pracovníků zapojených organizací realizace projektu přispěla k rozšíření povědomí široké veřejnosti o muzeích a galeriích v Kraji 
Vysočina. Prostřednictvím emailové adresy uvedené na prezentačních webových stránkách může veřejnost administrátorovi projektu zasílat 
dotazy, podněty a připomínky k informacím uveřejněným v této webové aplikaci, zveřejněné informace tak podněcují zájem o kulturně-
poznávací organizace.  
 

 

2. Zajištění publicity a informování o projektu 

Informace o projektu je uvedena na internetových stránkách Krajského úřadu Kraje Vysočina na odkaze http://www.kr-vysocina.cz/muzea-a-
galerie-na-vysocine-on-line/ds-301614/archiv=0&p1=40296, kde je stejně jako na nově vzniklých webových stránkách vytvořených v rámci 
realizace projektu, přístupných na odkaze http://www.mgvysociny.cz, uvedena formou příslušných log informace o spolufinancování projektu ze 
zdrojů Evropské unie.  

http://www.mgvysociny.cz/
http://www.kr-vysocina.cz/muzea-a-galerie-na-vysocine-on-line/ds-301614/archiv=0&p1=40296
http://www.kr-vysocina.cz/muzea-a-galerie-na-vysocine-on-line/ds-301614/archiv=0&p1=40296
http://www.mgvysociny.cz/
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3. Jiné peněžní příjmy projektu     
 Projekt vytváří jiné peněžní příjmy – ANO*    NE*   (pokud ano, pokračujte ve vyplnění 
tabulky) 

Typ příjmu:       Výše příjmu (Kč) 
1                 

2                 

3                 

Celkem               

                  

Plán dalších jiných peněžních příjmů v průběhu udržitelnosti projektu:  
Typ příjmu  Výše příjmu (Kč)   

1                 

2                 

3                 

Projekt celkem               

* Nehodící se škrtněte. 
 
 

4. Příjmy dle čl. 55 nařízení Rady 1083/2006     
 
Projekt vytváří příjmy dle čl. 55 Obecného nařízení: ANO*    NE* 
  
 (V případě odpovědi ANO vyplňte a vytiskněte také Přepočet finanční mezery v systému 
eCBA) 
  

* Nehodící se škrtněte. 
 

 
 
Datum: 5. 12. 2017   
Jméno a příjmení osoby oprávněné jednat jménem příjemce: MUDr. Jiří Běhounek  Podpis: 
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ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ PŘÍJEMCE K NEMOŽNOSTI ZASTAVENÍ 
MAJETKU  

MUZEA A GALERIE NA VYSOČIN  ON-LINE – CZ.1.11/2.2.00/06.00938 

 

Příjemce podpory z Regionálního operačního programu Jihovýchod 

 

čestn  prohlašuje, 

že nezatížil zástavním právem žádný majetek, který použil pro realizaci projektu a ani nezatížil 

zástavním právem majetek, který pořídil z dotace. Zástavním právem nejsou zatíženy nemovitosti 

zapsané v katastru nemovitostí, které se vztahují k projektu (vyjma sousedních pozemků). 

Přesný výpis nemovitostí – viz Příloha k čestnému prohlášení příjemce k nemožnosti zastavení majetku 

- NERELEVANTNÍ.  

 

 

V Jihlavě dne 5. 12. 2017 

 

 

Za příjemce: MUDr. Jiří Běhounek 

(jména a tituly osob oprávněných k podpisu – jednatel, statutární zástupce) 

 

 

 

 

…………………………….. 

podpis 
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Evidence nově vytvořených pracovních míst 

 
Název příjemce: Kraj Vysočina 
 
Registrační číslo projektu: CZ.1.11/2.2.00/06.00938 

Osoba odpovědná za správnost vyplnění údajů 

Jméno a příjmení: Jaroslava Bláhová 
 
Telefon: 565 323 184 
 
E-mail: j.blahova@muzeumpe.cz 

 

Údaje k pracovním místům ve výchozím období 1 3. a 4. čtvrtletí 2008, 1. a 2. čtvrtletí 2009 

Průměrný evidenční počet zaměstnanců ve fyzických osobách:  9,80 z toho muži: 5,00 ženy: 4,80     
 
Průměrný evidenční počet zaměstnanců přepočtený:        9,45           z toho muži: 4,10 ženy: 5,35         
 
 

Údaje k pracovním místům v aktuálním období2  4. čtvrtletí 2016, 1., 2. a 3. čtvrtletí 2017 

Průměrný evidenční počet zaměstnanců ve fyzických osobách: 15,92  z toho muži: 5,0  ženy: 10,92      
 
Průměrný evidenční počet zaměstnanců přepočtený:       14,4              z toho muži: 3,6   ženy: 10,8        
 
 
 

Počet nově vytvořených pracovních míst (rozdíl průměrného  
přepočteného evidenčního počtu zaměstnanců v aktuálním  
a výchozím období)            4,95             z toho muži: - 0,5  ženy:  5,45     

 

                                                 
1 Výchozí období - poslední čtyři po sobě jdoucí čtvrtletí ukončená před dnem nebo ke dni registrace projektu. Do formuláře 
uveďte, o která čtvrtletí se jedná (např. 3. čtvrtletí 2010 až 2. čtvrtletí 2011) 
2 Aktuální období - poslední čtyři po sobě jdoucí ukončená čtvrtletí před koncem období, za které se podává monitorovací 
zpráva. Do formuláře uveďte, o která čtvrtletí se jedná.  

mailto:j.blahova@muzeumpe.cz
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Čestné prohlášení 

Čestně prohlašuji, že výpočet uvedených dat byl proveden v souladu s metodikou Českého statistického 
úřadu pro ukazatel Průměrný evidenční počet zaměstnanců přepočtený.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
V Jihlavě dne 5. 12. 2017      Podpis: ................................ 
            MUDr. Jiří Běhounek  
               
                 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Příjemce níže uvede vysvětlení případných logických nesrovnalostí nebo mimořádného vývoje  
ve vykazovaných datech, které vyplývají z organizačních změn nebo jiných okolností. 




