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Věc: Žádost o prodloužení realizační doby         V Třebíči 30. listopadu 2017

Smlouva o poskytnutí dotace FV01977.0081
 „Multimediální webová prezentace památky Starý hrad“

Dobrý den,

dovoluji si zdvořile požádat o prodloužení lhůty pro realizaci projektu „Multimediální webová
prezentace památky Starý hrad“ evidované pod číslem FV01977.0081 v rámci výzvy Informační
a komunikační technologie 2017 o 90 dnů.  A obdobně i lhůty pro doručení závěrečné zprávy do
30. března 2018 (měsíc po ukončení realizační doby).

Jsme malou neziskovou organizací s velmi malým počtem členů a tedy i malým počtem osob, které
připadají v úvahu ohledně koordinace a řízení projektu. Žádný z členů ani „funkcionářů“ spolku
není  ve spolku zaměstnán a ani mu není jakkoliv nahrazována doba strávená naplňováním cíle
spolku  –  Záchrany  nemovité  kulturní  památky  Starý  hrad.  Vše  je  činěno  ve  volném čase
a na dobrovolnickém základě. Každý z členů má své občanské povolání.

Za dané velikosti spolku a jeho rozsahu je předseda spolku v podstatě jedinou osobou, která má
patřičné  vzdělání  umožňujícímu  mu  tvořit  koncepci  zamýšlených  stránek  (zpracoval  i  vlastní
žádost).  Je také i osobou nejvíce seznámenou s postupem prací na záchraně památky a odbornými
zjištěními,  které  chce  spolek  mimo  jiné  na  stránkách  hojně  prezentovat.  Náročnost  plyne
i  ze  specifičnosti  projektu,  kdy je  třeba  záměry zadavatele  „přetavit“  do konečného vizuálního
a  funkčního  vyznění  stránek.  A  rovněž  lze  konstatovat,  že  v  mnohých  částech  se  jedná
o neobvyklá a inovativní řešení stránek. V souladu s uvedeným je tedy třeba odvést velmi značné
penzum práce ze strany zadavatele směrem k realizační firmě.

Lze tedy říci, že práce předsedy je v tomto směru zcela klíčová pro úspěšné dokončení projektu. Je
třeba programátorské práce nejen koordinovat, ale je třeba řadu věcí v průběhu realizace opakovaně
konzultovat, probírat, společně vytvářet a hledat řešení. Pro daný zcela specifický projekt se totiž
jeví naprosto zásadním prakticky skoro každodenní intenzívní styk realizační firmy se zadavatelem.

Tato součinnost,  zcela nezbytná pro úspěšnou realizaci projektu,  byla v průběhu realizace vyšší
mocí  značně  narušena,  resp.  se  dá  přímo  konstatovat,  že  ji  objektivně  nebylo  možné  řádně
poskytnout.
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Na nemovité kulturní památce Starý hrad bylo v průběhu letošního roku (v době korespondující
v drtivé míře s realizační dobou projektu webových stránek) prováděno několik různých projektů. 

Ponejprv se jednalo o další etapu vyklízecích prací. Posléze o provedení dalších odborných analýz
a podkladů – rozsáhlá  rešerše Interpretace historického určení jednotlivých prostor v celém areálu,
dendrochronologická datování dřevěných krovů, dokumentace stávajícího stavu nově památkově
chráněných  historických  sklepů  pivovaru,  geodetická  vytýčení  sklepů  a  zabezpečování  dalších
odborných podkladů. Spolek se také úspěšně v červenci účastnil „Hračkobraní“, které mu umožnilo
v rámci výkonu vedlejší činnosti získat prostředky pro jeho činnost  a samozřejmě i pro finanční
spoluúčast na projektu.

Dále byly realizovány další  rozsáhlé opravy. Bylo realizovány opravy odvodnění  budov D1,D2
a částečně i D3 (z venčí areálu). V budově D1 byla opravena přípojka na kanalizační řád. Byly
odborně opravovány i některé historické dveře.

Ačkoliv předseda spolku nevykonával tyto práce osobně, je osobou, která veškeré práce musela
zadávat, koordinovat, proplácet a hlavně vykonávat dozor nad jejich odborným provedením. Znovu
připomínám,  že  toto  rozsáhlé  penzum  prací  bylo  realizováno  nad  rámec  výkonu  běžného
občanského zaměstnání.

Pro řádné a úspěšné provedení  všech výše  popsaných prací  bylo naprosto nezbytné přistoupit  
k  určitému  rozvržení  prací  do  jednotlivých  měsíců.  Venkovní  práce  (především  odvodnění,
vyklízení,  zkoumání  budov  a  prostor)  byly  směřovány  do  letních  měsíců,  oproti  pracím
na webových stránkách, jejichž intenzifikace byla naplánována na měsíce říjen až listopad, kdy je
venku horší počasí. Veškeré práce směřované do letních měsíců se podařilo řádně dokončit.

Na konci října 2017 se přes naši zem přehnala vichřice. 

V  důsledku  řádění  vichřice  došlo  k  objektech  Starého  hradu  k  velmi  rozsáhlým  poruchám
na střešním plášti budov. Vítr nadzvedl střešní tašky prakticky všech střech, které následně dosedly
zpět na konstrukci, ovšem chaoticky mimo jejich řádné uložení, čímž střechy začaly tzv. Prosvítat
a při deštích či tání sněhu do nich velmi silně zatéká. V dalších místech krytina lokálně chybí, či je
polámaný krov a střešní latě.

Jak plyne z přiloženého zápisu o škodní události ze dne 15.11.2017 bude třeba přeložit více jak
1500 m2 střešní krytiny a neprodleně odstraňovat další havarijní stavy. Tato celá událost naprosto
znemožnila,  věnovat  se  realizaci  projektu  webových  stránek.  Veškerou  pozornost  bylo  nutné
okamžitě soustředit na urychlené provizorní opravy, zejména aby zatékalo co nejméně. A dále je
zapotřebí postupně provést opravy, zejména přeložení střech ve značném rozsahu a to ve velmi
nepříznivém zimním období.

Tento kalamitní stav si žádá provádění prací (ze strany spolku zejména zadání, dozor, koordinace
zabezpečované předsedou) cca do poloviny ledna 2018. A tedy až po této době bude možné opět
poskytovat  nezbytnou  součinnost  realizační  firmě.  Proto  si  dovoluji,  jak  výše  činím,  požádat
o prodloužení realizační doby z výše uvedených důvodů zásahu vyšší moci.



- 3 -

Zároveň poznamenávám, že o příspěvek v zájmu záchrany památky velmi stojím. Nerealizaci širší
webové prezentace záchrany památky bych považoval za velkou škodu. To zejména při vědomí,
že letošní dopsání (prohlášení) Pivovarských sklepů na kartu nemovité kulturní památky, vyvolalo
značnou odezvu  v  médiích  a  posléze  i  veřejnosti  a  tedy přitáhlo  k  památce  velkou  pozornost.
Současná  prezentace  tak  důležité  památky  je  proto  značně  nedostačující.  Kvalitní  webové
inovativní stránky jistě přispějí nejen k vyšší informovanosti, ale i jako příklad realizace postupné
obnovy památky, což je i jedním ze zamýšlených cílů projektu.

A také lapidárně řečeno, při obnově a záchraně tak rozsáhlé památky každá koruna dobrá. Přičemž
kvalitně  provedené  a  zajímavě  řešené  webové  stránky  by  jistě  naprosto  významné,  avšak
pozapomenuté, památce přidaly další díl potřebné pozornosti.

Dovoluji  si  proto v duchu výše napsaného požádat v zachovalé realizační  lhůtě o laskavé

zvážení  možnosti  prodloužit  realizační  dobu,  abych  projekt  bylo  možné  řádně  a  úspěšně

dokončit. 

Děkuji za Vaše laskavé pochopení,

Josef Vašina, předseda spolku

   Zachraňme Starý hrad, z.s.

Rekreační 207, 675 26 Želetava

     (elektronicky podepsán)



Elektronická podatelna kraje Kraj Vysočina, 1.12.2017 07:38:59

Vážená paní / Vážený pane,

tato zpráva je generována automaticky systémem elektronické podatelny. Na tuto
zprávu prosím neodpovídejte.

Vaše podání ze dne: 30.11.2017 23:40:38  doručené na adresu el. podatelny
bylo přijato a zaevidováno s těmito základními údaji:

Identifikátor dokumentu: KUJIXP17YSMP
Datum zaevidování: 30.11.2017 23:40:38
Váš osobní přístupový kód: KUJISE06VU8U
Vaše evidenční údaje:
Vašina Josef, B. Václavka 39/2, 67401 Třebíč
Předmět:
obsahu zprávy: Žádost o prodloužení realizační doby FV01977.0081 - FOND VYSOČINY

Vaše podání bylo předáno příslušnému orgánu kraje a dále bude řešeno v souladu
s příslušnými obecně závaznými právními předpisy.

V případě potřeby a Vašeho zájmu můžete získat průběžnou iInformaci o stavu
vyřízení písemnosti zasláním e-mailové zprávy  s předmětem:
"Zadost o stav KUJIXP17YSMPKUJISE06VU8U"
na adresu pisemnost@kr-vysocina.cz

                              S pozdravem Bečková Marie




