
Vybudování rezidenční části Dětského centra Jihočeského kraje

1. Identifikace dotačního titulu

Číslo dotačního titulu:

Název dotačního titulu:

Číslo prioritní oblasti:

Název prioritní oblasti:

Číslo opatření:

Název opatření:

Číslo výzvy:

Oblast pomoci:

CZ0043

FM EHP/Norsko

09

školství, kultura, sociální integrace

3

Programy podpory dětí se specifickými problémy

1

Unikátní kód žádosti: xLFoWA

Číslo grantového programu: 1

Název grantového programu: Rozvoj Jčk v oblasti školství, kul. a his. dědictví a podpora programů pro děti ze spec.problémy

Číslo podopatření:

Název podopatření:

32

Rekonstrukce objektu vhodného pro vznik rezidenční části krizového centra pro děti a rodinu

2. Projekt

Název projektu:

Zkrácený název:

Vybudování rezidenční části Dětského centra Jihočeského kraje

Vybudování rezidenční části DCJK

Přesné místo realizace:

Obec: PSČ:

Ulice: Č. popisné: Č. orientační:

38629Strakonice

Radomyšlská 336

Kraj: Jihočeský kraj Okres: Strakonice

Stručný obsah projektu:

Předkládaný projektový záměr má za cíl prostřednictvím stavebních úprav v objektu Dětského centra Jihočeského kraje,
vybudovat centrum sociální rehabilitace pro matky nebo rodinné příslušníky, kteří potřebují pomoc v zácviku a
dovednostech spojených s péčí o dítě. Nově vybudovaný objekt  v DCJK bude zahrnovat - 4 bytové jednotky s vlastním hyg.
zařízením, kuchyni s jídelnou, prádelnu, relaxační /terapeutickou/ místnost a výtah pro dopravu handicapovaných osob,
neboť se objekt nachází v 2. NP.
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3. Žadatel

Název subjektu:

Zkratka:

Právní forma:

DCJK

Obecně prospěšná společnost

Dětské centrum Jihočeského kraje o.p.s.

NeMalý a střední podnik:

DIČ:

IČ: 26097745

Plátce DPH: Ne

Počet zaměstnanců: 14

Statutární zástupci:

Hladík Jméno:Příjmení: Titul před: Titul za:Petr

602191582Telefon:

Obec: PSČ:

Ulice: Č. popisné: Č. orientační:

28123Starý Kolín

Na obci 83

Okres: Kolín Kraj: Středočeský kraj

Stát: Česko

Kontaktní osoby:

Brožová Jméno:Příjmení: Titul před: Titul za:Lenka Mgr.

Telefon: Mobilní telefon:

Fax: Email:

383314334

383380200 brozova@dcjk.cz

728199420

Funkce: Manažer

Brožová LenkaHlavní kontaktní osoba:

Žadatel má dostatek zkušeností s realizací a řízením projektů financovaných z veřejných prostředků. 
V roce 2005 byla Okresní nemocnici Strakonice, dnes už Nemocnici Strakonice, a.s., v jejíchž prostorách je DCJK umístěno,
přiznána dotace ve výši 1.950.000,- Kč na projekt "Vybudování Dětského centra Jihočeského kraje" z GP Jihočeského kraje
na vybudování a provoz respitního centra pro ohrožené děti a mládež. Následně bylo DCJK z běžného rozpočtu KU
Jihočeského kraje uvolněno 1.550.000,- Kč. 
V roce 2006 žadatel předložil dvě projektové žádosti do "Grantového programu Jihočeského kraje na realizaci záměru
zajištění institucializované péče o děti a rodinu". Jeden z grantu byl investičního charakteru ve výši 1.237.000,- Kč, druhý se
zabýval získáním dotačních prostředku na krytí provozních nákladu dětského centra a byl ve výši 750.000,- Kč. Zpracování
žádosti, položkového rozpočtu a všech povinných příloh pro jednotlivé granty bylo provedeno kvalifikovanými odborníky.
Dále v roce 2006 DCJK získalo dotaci v rámci GP - Realizace rozvoje psychosociální péče a práce s dětmi trpícími
syndromem CAN (děti týrané, zneužívané, zanedbávané) ve výši 300.000,- Kč. Zpracování žádosti a povinných příloh žádosti
pro jednotlivé granty bylo zajištěno a provedeno odbornou firmou.
Jak je výše uvedeno, žadatel již v minulosti realizoval řadu projektů podpořených z veřejných dotačních zdrojů, z nichž
některé svým obsahem i velikostí rozpočtu odpovídají předkládanému záměru.

Zkušenosti žadatele s řízením projektů:
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Ulice: Č. popisné: Č. orientační:Radomyšlská 336

Obec: PSČ: 38629Strakonice

Okres: Strakonice Kraj: Jihočeský kraj

Stát: Česko

Úřední adresa:

Počet obyvatel obce: 24 785



Ulice: Č. popisné: Č. orientační:Radomyšlská 336

Obec: PSČ: 38629Strakonice

Okres: Strakonice Kraj: Jihočeský kraj

Stát: Česko

Místo podnikání:

Ulice: Č. popisné: Č. orientační:Radomyšlská 336

Obec: PSČ: 38629Strakonice

Okres: Strakonice Kraj: Jihočeský kraj

Stát: Česko

Adresa pro doručení:

WWW: www.dcjk.cz

E-mail: info@dcjk.cz

GE Money bank, a. s. Kód banky:Název banky: 0600

Číslo účtu: Měna účtu:000000-0175996188 CZK

Název účtu: Běžný účet

Bankovní spojení:
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4. Partner / Partneři žadatele

Partner:

Název subjektu: Sanatorium Javorník, s.r.o.

Zkratka: Javorník

Právní forma: 112 - Společnost s ručením omezeným

DIČ:

IČ: 62502794

Partner s finančním příspěvkem: Ano

Stát: Česko

Ulice: Č. popisné: Č. orientační: 12Týn 645

Obec: PSČ: 11000Praha 1

Okres: Praha 1 Kraj: Hlavní město Praha

Adresa:

Stárek Jméno:Příjmení: Titul před: Titul za:Vladimír JUDr.

Telefon: Mobilní telefon:

Fax: Email:

602326297

starek@sanatorium-javornik.cz

Kontakt:

Stát: Česko

Žadatel trvale spolupracuje s partnerem již od roku 2005. Sanatorium Javorník s.r.o.
je nejen partnerem projektu, ale také zakladatelem obecně prospěšné společnosti
s názvem Dětské centrum Jihočeského kraje. Již od počátku formování myšlenky
na zřízení Dětského centra stálo Sanatorium Javorník v centru realizačního týmu.

Předchozí spolupráce:

Partner projektu spolupracuje s pracovníky DCJK na všech aktivitách spojených s
rozšiřováním služeb v dětském centru. Žadatel i partner mají velmi podobné
zaměření svých činností a oba subjekty se zavazují k vzájemné a úzké spolupráci.
Provoz obou společností se navzájem prolíná a vzájemně doplňuje, výstupem toho
projektu bude vybudování pobytových prostor centra sociální rehabilitace v rámci
výkonu sociálních služeb.

Popis zapojení:

Vlastní zdrojeZdroje organizace partnera:

Sanatorium Javorník, s.r.o. má zkušenosti s realizací a řízením projektů
financovaných z dotačních prostředků. Za jeho spolupráce byla v roce 2005 přiznána
dotace Okresní nemocnici Strakonice /dnes Nemocnice Strakonice, a.s./, v jejichž
prostorách má Dětské centrum své sídlo, na projekt "Vybudování Dětského centra
Jihočeského kraje"  z GP Jihočeského kraje na vybudování a provoz respitního
centra pro ohrožené děti a mládež, Opatření 1 - Vybudování respitního centra pro
ohrožené děti a mládež.

Zkušenosti partnera s obdobnými projekty:

Žádost finálně uložena v IS EZOP dne: 13.9.2007 13:59:00  Unikátní klíč: xLFoWA Strana 4 z 19



5. Základní ekonomické údaje o žadateli (obci)

Poslední uzavřené účetní období:

Bilance hospodaření za poslední uzavřené účetní období

Výdaje (v tis. Kč):

4 518,00

2006

5 592,00

Příjmy celkem (v tis. Kč): 0,00

Obec:

Úroky (v tis. Kč): 0,00

Splátky jistiny (v tis. Kč): 0,00

Splátky leasingu (v tis. Kč): 0,00

Splátky směnek emitovaných v minulých letech (v tis. Kč): 0,00

Poměrná část jednorázové splátky dluhopisů (v tis. Kč): 0,00

Výdaje na dluhovou službu (v tis. Kč): 0,00

Ukazatel dluhové služby (v %): 0,00

Příjmy (v tis. Kč):

Vlastní jmění (v tis. Kč): 1 586,00

Cizí zdroje (v tis. Kč): 0,00

Celková zadluženost (v %): 0,00

Žádost finálně uložena v IS EZOP dne: 13.9.2007 13:59:00  Unikátní klíč: xLFoWA Strana 5 z 19



6. Popis projektu

Výchozí situace a zdůvodnění projektu:

Dětské centrum Jihočeského kraje je nestátní nezisková organizace založená Sanatoriem Javorník s.r.o. v roce 2005 za
účelem poskytování pomoci a služeb dětem, matkám a rodinám v tíživé sociální situaci a provozuje zařízení pro děti
vyžadující okamžitou pomoc v regionu Jihočeského kraje. V Jihočeském kraji doposud chyběla specializovaná zařízení a
střediska rané rodinné péče a rostl počet skupin, které nejsou schopny řešit své sociální problémy vlastními silami.
Projekt navazuje na Opatření Programu rozvoje územního obvodu Jihočeského kraje, opatření
III. 2. 5. 3. Sociální oblast a zdravotnictví, cíle opatření: Zajištění rovných podmínek pro poskytovatele služeb a dosažení
efektivnosti hospodaření jednotlivých zařízení; Podpora společenské integrace skupin ohrožených sociálním vyloučením
ze společnosti a zlepšením jejich přístupu k informacím, poradenským službám, vzdělávání a zaměstnání; Rozvoj nových
forem sociálních služeb pro všechny potřebné občany s cílem deinstitucionalizace sociální péče. Pro realizaci projektu se
kladně vyjádřili a podporují žadatele v tomto cíli, např. Nemocnice Strakonice, Nemocnice České Budějovice, Jihočeská
univerzita v Českých Budějovicích, Zdravotně sociální fakulta, Základní umělecká škola ve Strakonicích a WHO- regionální
kancelář Praha.
Projekt se proto zaměřil na rekonstrukci a modernizaci jediného objektu, který je zaměřen na péči o děti a rodiče v sociální
krizi a jejich následný pobyt/rezidenci v nově vybudovaných prostorech DCJK.
Žadatel si je vědom faktu, že je třeba neustále zvyšovat úroveň sociálních služeb pro rodiny s dětmi v krizi, s cílem
podporovat setrvání jedince v jeho přirozeném prostředí, rozvíjet jeho přirozené sociální vazby a podporovat rovný přístup
k osobnostnímu rozvoji. 

Všeobecný cíl projektu:

Všeobecným cílem projektu je na základě jeho realizace vytvořit prostory umožňující podporu dětí se specifickými
problémy, dětí se zdravotním handicapem, dětí ohrožených na jejich vývoji a děti z nefunkčích rodin na území Jihočeského
kraje. Tím budou vytvořeny a zajištěny podmínky pro komplexní rozvoj služeb pro ohrožené děti a jejich rodinu v rámci
výkonu sociálně právní ochrany a sociálních služeb.

Specifické cíle projektu:

Specifickým cílem tohoto projektu je rekonstrukce, modernizace a lepší vybavení, dříve nevyhovujících prostor, pro vznik
rezidenčního centra pro děti a rodinu, které je jediné na území Jihočeského kraje. Hlavním výsledkem projektu bude
vybudované rezidentní centrum pro děti a rodinu, konkrétně se bude jednat o zvýšení počtu m2 v Dětském centru JK /více
v P 10 - Log frame projektu/, které budou zrekonstruovány a využívány potenciálními klienty, kterými jsou v tomto případě
ohrožené děti a jejich rodiny. Sekundárně to bude znamenat zvýšení kvality poskytovaných sociálních služeb pro děti v
sociální krizi. Díky zvýšení úrovně poskytovaných služeb a kvalitnějšímu vybavení Dětského centra JK budou zajištěny
odpovídající prostory k lepšímu psychickému rozvoji dětí a jejich rodin. Primárně se pracovníci vybudovaného centra
sociálních služeb zaměří na upevnění vztahu mezi matkou a dítětem, zvládání běžných a nutných úkonů v péči o dítě,
podporu a pomoc při zvládání sociálních dovedností v rámci přijetí nové role, případně řešení situace v souvislosti s
nežádoucím těhotenstvím. V souvislosti s péčí o děti je zajištěn informační a zácvikový servis pro matky nebo těhotné
ženy, které postrádají rodinné zázemí.

Popis aktivit projektu:

AKTIVITY PROJEKTU:

Předinvestiční etapa:
1. Zpracování projektové dokumentace pro vydání stavebního povolení - 5 - 8/2006
2. Vydání stavebního povolení s nabytím právní moci - 9/2006
3. Zpracování žádosti o dotaci včetně všech povinných a nepovinných příloh - 8/2007
4. Výběr zhotovitele stavebních prací - 137/2006 Sb. o zadávání veřejných zakázek - 9 - 10/2007
Dle zákona č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách, přesně dle §12, resp §6 tohoto zákona v platném znění, bude učiněna
výzva třem zájemcům a následně budou vyhodnoceny nabídky hodnotící komisí.
5. Podpis SOD s vybraným uchazečem do 30 dnů po výzvě - 10 - 11/2007

Investiční etapa/vlastní realizace projektu:
6. Podpis grantové smlouvy o financování projektu - 11 - 12/2007
7. Zahájení stavebních prací dle smlouvy - 11/2007 - 01/2008 (po podpisu grantové smlouvy FM EHP/NORSKA)
Jednotlivé činnosti v průběhu vlastní realizace projektu, na sebe budou logicky navazovat a budou prováděny v předem
ohlášených časových intervalech tak, aby práce byly pro chod Dětského centra Jihočeského kraje co nejméně omezující. 
8. Vlastní stavební práce - 11/2007 - 02/2008
8. Stavební dozor - 11/2007 - 02/2008 
9. Závěrečná zpráva, vyúčtování projektu - 04/2008
Po ukončení vlastní realizace projektu bude zpracována a předložena závěrečná zpráva ve formátu, který určí pracovníci KÚ
a MF ČR současně s konečným vyúčtováním projektu, která bude obsahovat technickou a finanční část.

Provozní fáze:
V této fázi akce bude rekonstrukce již dokončena a bude sloužit dětem, jejich rodinám a pracovníkům Dětského centra JK.

Připravenost projektu k realizaci:
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Žadatel má vytvořen odborný a kvalifikovaný realizační tým a má bohaté zkušenosti s řízením projektů. Jednotlivým členům
týmu byly stanoveny odpovědnosti a pravomoci, bylo smluvně upraveno zapojení partnera do akce. Pro práci jednotlivých
členů týmu byly vytvořeny potřebné administrativní, technické a finanční podmínky. Z finančního hlediska žadatel disponuje
prostředky na předfinancování akce a učinil opatření pro zajištění potřebné likvidity v provozní fázi. Členové realizačního
týmu mají dostatečné zkušenosti a znalosti a jsou proto schopni realizaci projektu organizačně a odborně řídit a zajistit
jeho úspěšnou realizaci. Každý člen realizačního týmu bude odpovídat za příslušnou oblast projektu, dle své specifikace,
znalostí a zařazení v týmu. Realizační tým má k dispozici dostatečnou technickou vybavenost a zázemí (PC, tiskárny, fax,
kopírka, kancelářské prostory), které bude využívat na svých pravidelných jednáních. Žadatel má zajištěné spolufinancování
projektu ve výši minimálně 10%, které bude zajištěno ze strany partnera projektu Sanatoria Javorník, s.r.o.

Předpoklady a rizika realizace projektu:

Žadatel společně s vlastníkem objektu /Nemocnice Strakonice, a.s./ má již z minulosti /od roku 2005/ konkrétní zkušenosti s
realizací dalších projektů v sociální oblasti. Předpokladem realizace tohoto projektu je získání finanční podpory (grantu) z
FM EHP. V případě nezískání podpory nebude tento projekt možné realizovat z důvodu jeho finanční náročnosti a
nemožnosti tento projekt financovat jen v rámci běžného rozpočtu rozpočtu žadatele na daný rok. 
Každý projekt financovaný z veřejných prostředků musí splňovat základní parametry, které v maximální míře předchází
rizikům. V rámci tohoto projektu byla analyzována následující rizika:

Analyzovaná rizika:
1 - kvalitní zpracování dokumentace pro výběr zhotovitele SP – pravděpodobnost výskytu - 15 %
2 - obdržení stavebního povolení – pravděpodobnost výskytu - 0 %
3 - stanovení reálného rozpočtu stavebních prací – pravděpodobnost výskytu - 0 %
4 – kvalitní vypracování žádosti o grant z FM EHP/Norska - pravděpodobnost výskytu - 10 %
5 - neobdržení grantu z FM EHP/Norska na realizaci akce - pravděpodobnost výskytu - 50 %
6 - výběr kvalitního zhotovitele stavebních prací - 15%
7 – následná nesoučinnost investora s dodavatelem stavebních prací - pravděpodobnost výskytu - 10 %

Eliminace rizik:
1 – kvalitně připravené VŘ - zajistí odborná firma
2 - detailně vypracovaná dokumentace /DSP/, stavební povlení na dotčenou stavbu bylo již vydáno v roce 2006
3 – výběr nejkvalitnější nabídky přesně dle pravidel zákona 137/2006 SB. o zadávání veřejných zakázek
4 – několikaleté zkušenosti zpracovatele žádosti s investičními projekty
5 - kvalitně připravená žádost včetně všech povinných a nepovinných příloh
6 - kvalitně zpracované poptávkové řízení ze strany objednatele/žadatele o grant
7 - řádná koordinace ze strany žadatele -  projektového týmu DCJK, stavebního dozoru

Vazba projektu na jiný předkládaný projekt:

Realizace tohoto projektu je součástí komplexního projektu, který Dětské centrum Jihočeského kraje řeší od svého
počátku, tedy od roku 2005. Tomuto projektu předcházela realizace dalších dílčích projektů, jejichž specifikace je uvedena v
záložce "Zkušenosti žadatele s řízením projektů".
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7. Předpokládané zdroje financování v Kč

Celkové náklady projektu:

Celkové neuznatelné náklady projektu:

Celkové uznatelné náklady projektu:

Veřejné spolufinancování:

Financovaný z krajského rozpočtu:

Příspěvek z národních veřejných zdrojů:

Spoluúčast žadatele (vlastní i ostatní prostředky):

3 581 006,00

0,00

3 581 006,00

3 222 905,40

483 435,81 13,5

483 435,81 13,5

358 100,60 10

Náklady projektu Procenta z celkových nákladů

Příspěvek EHP/Norsko 2 739 469,59 76,5

Výše zálohové platby: 0,00 0
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8. Harmonogram realizace

Stručný popis časové realizace:

HARMONOGRAM JEDNOTLIVÝCH ČINNOSTÍ:

I. Předinvestiční etapa:

I. 1.    5 - 8/2006 - zpracování projektové dokumentace pro vydání stavebního povolení 
I. 2.    9/2006 - vydání stavebního povolení s nabytím právní moci
I. 3.    8/2007 - zpracování žádosti o dotaci včetně všech povinných a nepovinných příloh 
I. 4.    9 - 10/2007 - výběr zhotovitele stavebních prací - zákon 137/2006 Sb. o zadávání veřejných zakázek 
Dle zákona č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách, přesně dle §12, resp §6 tohoto zákona v platném znění, bude učiněna
výzva třem zájemcům a následně budou vyhodnoceny nabídky hodnotící komisí.
I. 5.    10 - 11/2007 - podpis SOD s vybraným uchazečem do 30 dnů po výzvě

II. Investiční etapa/vlastní realizace projektu:

II. 1.   11 - 12/2007 - podpis grantové smlouvy o financování projektu
II. 2    11/2007 - 01/2008 - zahájení stavebních prací dle smlouvy (po podpisu grantové smlouvy FM EHP/NORSKA)
Jednotlivé činnosti v průběhu vlastní realizace projektu, na sebe budou logicky navazovat a budou prováděny v předem
ohlášených časových intervalech tak, aby práce byly pro chod Dětského centra Jihočeského kraje co nejméně omezující. 
II. 3    11/2007 - 02/2008 - vlastní stavební práce
II. 4    11/2007 - 02/2008  – zajištění stavebního dozoru
II. 5    04/2008 - závěrečná zpráva, vyúčtování projektu 
Po ukončení vlastní realizace projektu bude zpracována a předložena závěrečná zpráva ve formátu, který určí pracovníci KÚ
a MF ČR současně s konečným vyúčtováním projektu, která bude obsahovat technickou a finanční část.

III. Provozní fáze:

V této fázi akce bude rekonstrukce již dokončena a bude sloužit dětem, jejich rodinám a pracovníkům Dětského centra JK.

Celkové uznatelné výdaje za všechny etapy: 3 581 006,00

Celkové neuznatelné výdaje za všechny etapy: 0,00

Datum zahájení projektu: Datum ukončení projektu:

Doba trvání projektu: 9,2

30.04.200823.07.2007

Číslo etapy:

Název etapy:

Stručná charakteristika etapy:

Délka trvání etapy (počet měsíců):

Rozpočet etapy - celkové uznatelné náklady:

1

Předinvestiční etapa

Činnosti předcházející vlastní investiční/realizační fázi.

1,7

0,00

Datum zahájení etapy: Datum ukončení etapy:23.07.2007 14.09.2007

Datum předložení žádosti o proplacení: 30.04.2008

Rozpočet etapy celkem: 0,00

Rozpočet etapy - celkové neuznatelné náklady: 0,00

Uznatelné náklady etapy:
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Číslo etapy:

Název etapy:

Stručná charakteristika etapy:

Délka trvání etapy (počet měsíců):

Rozpočet etapy - celkové uznatelné náklady:

2

Investiční fáze

Vlastní realizace projektu - modernizace dětského centra.

6,8

3 581 006,00

Datum zahájení etapy: Datum ukončení etapy:01.10.2007 25.04.2008

Datum předložení žádosti o proplacení: 30.04.2008

Rozpočet etapy celkem: 3 581 006,00

Rozpočet etapy - celkové neuznatelné náklady: 0,00

Uznatelné náklady etapy:

Typ uznatelného nákladu: rekonstrukce, stavební úpravy, údržba budov

Hodnota uznatelného nákladu: 3 581 006,00
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9. Ukazatele

Název ukazatele: Rezidenční část spec. zařízení pro děti a rodinu

Jednotka ukazatele: kus

Plánovaná hodnota: 1

Výchozí hodnota: 0
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10. Vliv na rovné příležitosti

Projekt je soustředěn na podporu rovných příležitostí:

Projekt má pozitivní dopad na rovné příležitosti:

Projekt je z hlediska rovných příležitostí neutrální:

Popis a zdůvodnění vlivu na rovné příležitosti:

Ano

Ne

Ne

Všechny projekty financované z veřejných zdrojů musí mít příznivý vliv na rovné příležitosti a to jak z hlediska gendrového
přístupu, tak z pohledu exkludovaných skupin obyvatel. Modernizovaný a rekonstruovaný pavilon v 2. NP bude sloužit všem
dětem, individuální péče bude přednostně poskytována dětem se specifickými potřebami. Do nového objektu budou moci
umístit své děti rodiny ze všech sociálních skupin obyvatel ve společnosti, čímž bude dostatečně naplněn požadavek
Finančního mechanismu EHP/Norska na pozitivní vliv na rovné příležitosti. Tento projekt zcela dodržuje aspekty gendrového
přístupu, z toho vyplývá, že nabízí pro muže i ženy rovnocenné zapojení do realizace, organizace a řízení akce i provozu. Po
ukončení realizace projektu z pohledu poskytovatele dotace, tedy v době, kdy začnou být realizovány kompletní programy a
pravidelná činnost, je zcela zřejmé, že bude zaručen stejný přístup ke všem výše uvedeným činnostem žadatele, jak pro
muže, tak pro ženy. Zaručuje rovné zacházení pro muže i ženy pokud jde o přístup k zaměstnání, odbornou přípravu a
pracovní podmínky po realizaci projektu.

11. Vliv na životní prostředí

Projekt je soustředěn hlavně na životní prostředí: Ne

Projekt má pozitivní dopad na životní prostředí: Ne

Projekt je ekologicky neutrální: Ano

Popis a zdůvodnění vlivu na životní prostředí:

Projekt je z hlediska životního prostředí neutrální, veškeré práce budou probíhat v interiéru budovy, tudíž nedojde v
žádném případě k poškození životního prostředí. S ohledem na charakter stavby, resp. provádění prací – stavební úpravy
zahrnující dispoziční změny dle požadavků pro navrhovaný provoz, není potřebné stanovisko o posouzení vlivu na životní
prostředí (EIA) vydávané podle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, ve znění zákona č. 93/2004 Sb.
Rovněž tak není potřebné stanovisko orgánu ochrany přírody z hlediska vlivu projektu na území soustavy Natura 2000
vydávané podle §45h a §45i zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny ve znění pozdějších předpisů (zákon č.
218/2004 Sb.), v rámci kterého je posuzováno, zda projekt má významný vliv na definované ptačí oblasti a evropsky
významné lokality. Na projekt bylo již vydáno právoplatné stavební povolení, které nabylo právní moci, vlivy projektu na
životní prostředí byly již řešeny v rámci  územního a stavebního řízení.
Odpady související s realizací udržovacích prací budou likvidovány v souladu se zákonem o odpadech. Potřebná
administrativní činnost bude produkovat pouze papírový odpad. Písemné materiály týkající se projektu budou přednostně
uchovávány na PC (žádný odpad) nebo budou tištěny na recyklovatelném papíře. 
V rámci následného využívání rekonstruovaných prostor bude žadatel/příjemce podporovat třídění odpadu (papír, sklo,
plasty, baterie), dbát na úspory energie, využívání recyklovaných materiálů.

NATURA 2000: Národní park:

Chráněná krajinná oblast: Maloplošná zvláště chráněná území:

Památkově chráněné objekty: Jiné území s ochranným režimem:

Území se zhoršenou kvalitou ovzduší: V žádném z výše uvedených:

Ne

Ne

Ne

Ne

Ne

Ne

Ne

Ano

Umístění na území se zvláštní ochranou:

Přispěje projekt ke zlepšení ovzduší?: Ne

Přispěje projekt ke zlepšení kvality vod?: Ne

Využije projekt alternativní zdroje?: Ne

Zajistí zvýšení rozlohy sídelní vegetace?: Ne

Zlepší informovanost obyvatel o ochraně životního prostředí?: Ne

Vliv na bilaterální vztahy

Projekt je soustředěn na podporu bilaterálních vztahů: Ne

Projekt má pozitivní dopad na rozvoj bilaterálních vztahů: Ne

Projekt je z hlediska vlivu na rozvoj bilaterálních vztahů neutrální: Ano

Popis a zdůvodnění vlivu na rozvoj bilaterálních vztahů:
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12. Informační společnost

Projekt je hlavně zaměřen na rozvoj informační společnosti:

Projekt má pozitivní dopad na rozvoj informační společnosti:

Projekt je z hlediska vlivu na rozvoj informační společnosti neutrální:

Popis a zdůvodnění vlivu na rozvoj informační společnosti:

Ne

Ano

Ne

Všichni odborní pracovníci dětského centra mají pro svou práci kompletní technické vybavení, připojení k internetu a plně
využívají PC. V tomto trendu budou pokračovat a ještě svou činnost v tomto směru zintenzivní i po realizaci projektu.
Dětské centrum Jihočeského kraje má vlastní webové stránky /www.dcjk.cz/, tyto stránky jsou pravidelně aktualizovány a
doplňovány o čerstvé informace o nových službách pro  děti a rodiče, ale i pro ostatní návštěvníky zmíněného webu. S
kvalifikovanými pracovníky je možné vést komunikaci pomocí e-mailové pošty. Co se týče samotných dětí, rodinných
příslušníků, matek a informačních technologií, jsou s nimi seznamovány jen v mezích, které odpovídají jejich věku a stupni
rozvoje a potřeb.

V případě, že by projekt nebyl podpořen z rozpočtu JčK pak by:

Projekt pokračoval podle plánu: Ne

Se prodloužila doba realizace: Ne

Projekt pokračoval v omezené míře:

Projekt nebyl realizován:

Ano

Ne

13. Udržitelnost

Popis pokračování projektu a udržitelnost:

Žadatel má pro práci jednotlivých členů projektového týmu vytvořeny potřebné technické, finanční a administrativní
podmínky. Z finančního hlediska vlastník disponuje prostředky na spolufinancování projektu ve výši minimálně 10 %.
Provozní výdaje, zahrnující následnou údržbu a opravy, spojené s vybudovaným dílem, budou zahrnuty do běžného
rozpočtu hospodaření žadatele v jednotlivých letech provozní etapy projektu. Po skončení podpory z FM EHP/Norska, tedy v
provozní fázi projektu, bude nově modernizovaný objekt využíván jako rezidentní centrum dětí a jejich rodiny z celého
Jihočeského kraje. Větší část prostoru modernizované budovy bude obsahovat 4 bytové jednotky s vlastním hygienickým
zařízením, kuchyni s jídelnou, prádelnu, relaxační /terapeutickou/ místnost. Nelze opomenout instalaci výtahu, který bude
po ukončení podpory využíván především pro dopravu tělesně postižených dětí i rodičů. Žadatel je jednoznačně stabilní z
krátkodobého i dlouhodobého hlediska a investice je institucionálně udržitelná.

Popis přidané hodnoty projektu a jeho inovativnost:

Vybudované prostory určené pro rezidentní pobyt dětí a jejich rodičů nebo rodinných příslušníků umožní těmto cílovým
skupinám řešení jejich specifických problémů. Žádné takové zařízení v Jihočeském kraji neexistuje, hlavní přidanou
hodnotu lze tedy spatřovat v tom, že v JčK začne fungovat rezidenční centrum pro děti, kterou budou moci využít rodiče se
svými dětmi, jejichž vývoj je ohrožen v důsledku nepříznivé sociální nebo životní situace.
Bude tak zajištěna vysoká úroveň rané péče o děti a jejich rodiny v Jihočeském kraji dle § 54 zákona 108/2006 Sb. o
sociálních službách. Pro děti bude zajišťována komplexní péče dle vyhodnocení jejich potřeb, zejména péče zdravotnická,
výchovná, psychologická a sociální. O děti pečuje odborný personál, který se snaží co nejvíce se přiblížit výchově v rodině.
V souvislosti se speciálními potřebami dětí bude zajištěna další odborná péče /fyzioterapeut, neurolog, ortoped/, další
specialisté budou k dispozici externě a pokud budou třeba jejich služeb, do dětskéhé centra se dostaví. 
Z hlediska inovativních přístupů bude zabezpečen nový přístup ke všem dětem i jejich rodinám, poněvadž nebude zajištěn
jen jejich pobyt, ale také sociální poradenství, rehabilitace, psychologická péče, individuální konzultace a dokonce i
informační a zácvikový servis pro matky a těhotné ženy. Díky nově vybudovanýrm prostorům dojde k rozšíření stávající
kapacity, ve výsledku to bude znamenat, že Dětské centrum bude moci přijmout vyšší počet dětí a uspokojit poptávku po
této službě v celém Jihočeském kraji a tím upevnění vztahů v ohrožených rodinách. 
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14. Publicita

Použití pamětní desky:

Zvláštní tiskové a mediální zprávy:

Oznámení v mediálních prezentacích projektu:

Oznámení v projektové dokumentaci a prezentacích:

Oznámení ve vzdělávacích materiálech:

Uvědomění příjemců pomoci:

Oznámení na specifických internetových stránkách:

Oznámení na billboardech:

Jiné formy informování:

Ano

Ne

Ano Ne

Ne

Ano

Ne

Ne

Ano

Konkrétní opatření pro zajištění publicity:

Před zahájením, v průběhu a po dokončení projektu, budou vydány tiskové zprávy, které zajistí publicitu projektu v
regionálních sdělovacích prostředcích. Zároveň příslušné informace o projektu budou uvedeny a průběžně prezentovány
na webových stránkách žadatele a partnera a na veřejné přístupných prostorech DCJK. 
Na veškeré dokumentaci související s projektem a na propagačních a reklamních materiálech bude jasně uvedeno, že jsou
financovány z prostředků FM EHP/Norska. Žadatel zajistí v rámci publicity projektu, aby na výstupech projektu bylo jasně
viditelné a patrné, že je projekt spolufinancován prostřednictvím Finančního mechanismu EHP/Norska a také umístí na
výstup větu – Tento projekt je spolufinancován Finančním mechanismem EHP/Norska a doplní jeho logo.
Žadatel zajistí dodržení všech pokynů uvedených v Postupech pro zajištění publicity pro FM EHP a Norský finanční
mechanismus 2004-2009. Tato volba a forma publicity se jeví jako přiměřená a dostatečná.

15. Veřejná podpora

Dříve čerpané prostředky z veřejné podpory:

Byl jste příjemcem veřejné podpory v posledních 3 letech ? Ne

Prostředky z rozpočtu JčK: 0,00

Prostředky ze státního rozpočtu: 0,00

Prostředky z rozpočtu obcí: 0,00

Prostředky ze zdrojů EU: 0,00

Souhrnná výše podpory: 0,00
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16. Veřejné zakázky

Budou v rámci projektu vyhlášena výběrová řízení?: Ano

Byla již vyhlášena výběrová řízení?: Ne

Předpokládané datum zahájení výběrového řízení: 17.09.2007

Předpokládané datum ukončení výběrového řízení: 31.10.2007

Popis výběrového řízení (plánované i vykonané):

I/ 09 - 10/2007 - Výběr zhotovitele stavebních prací – zahájení do 14 dnů po informaci, že je předpoklad získání podpory.
II/ 10 - 11/2007 - Podpis SOD s vybraným uchazečem - do 30 dnů po výzvě uchazečům
III/ 11/2007 - zahájení stavby
IV/ 02/2008  - dokončení stavby

Výběrové řízení proběhne níže uvedeným způsobem:

Výzva třem zájemcům podle §12, resp §6 zákona 137/2006 Sb. o zadávání veřejných zakázek, budou obdrženy 3 hodnotitelné
nabídky, přesně jak to předepisuje zákon č. 137/2006 Sb. o zadávání veřejných zakázek.

Způsob vyhlášení: Výzva třem zájemcům



17. Přílohy

Název přílohy:

Počet listů:

Doklad o právní subjektivitě žadatele

10

Číslo přílohy: 1

Popis: Statut, zakládací listina, výpis z rejstříku o.p.s.

Název přílohy:

Počet listů:

Čestné prohlášení žadatele o bezúhonnosti

1

Číslo přílohy: 2

Popis: Čestné prohlášení žadatele o bezúhonnosti

Název přílohy:

Počet listů:

Čestné prohlášení žadatele o podpoře de minimis

1

Číslo přílohy: 3

Popis: Čestné prohlášení žadatele o podpoře de minimis

Název přílohy:

Počet listů:

Žádost o zálohu z rozpočtu kraje

1

Číslo přílohy: 4

Popis: Žádost o zálohu z rozpočtu kraje o 70% z předpokládané dotace.

Název přílohy:

Počet listů:

Doklad o prokázání vlastnických vztahů

6

Číslo přílohy: 5

Popis: LV, katastrální mapa, nájemní smlouva, dodatek k nájemní smlouvě, souhlas vlastníka objektu

Název přílohy:

Počet listů:

Plná moc osobě zastupující statutárního zástupce

1

Číslo přílohy: 6

Popis: Plná moc osobě zastupující statutárního zástupce

Název přílohy:

Počet listů:

Financování:

0

Číslo přílohy: 7

Popis:
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Název přílohy:

Počet listů:

7b Doklad o zajištění finančního krytí projektu

0

Číslo přílohy: 7

Popis: Doklad bude doložen nejpozději při podpisu grantové smlouvy.

Název přílohy:

Počet listů:

7a Podrobný rozpočet projektu

6

Číslo přílohy: 7

Popis: Položkový rozpočet projektu.

Název přílohy:

Počet listů:

7c Prohlášení o spolufinancování projektu

1

Číslo přílohy: 7

Popis: Prohlášení o spolufinancování projektu

Název přílohy:

Počet listů:

Zjednodušená studie proveditelnosti /FS/

32

Číslo přílohy: 8

Popis: Zjednodušená studie proveditelnosti + přílohy k FS

Název přílohy:

Počet listů:

Podklady pro posouzení finančního zdraví žadatele

28

Číslo přílohy: 9

Popis: Daňová přiznání 2005, 2006; Výkaz zisku a ztrát 2005, 2006; Rozvaha bilance 2005, 2006; Příloha k účetní závěrce
2005, 2006

Název přílohy:

Počet listů:

Logický rámec

2

Číslo přílohy: 10

Popis: Log frame

Název přílohy:

Počet listů:

Doklad o posouzení vlivu projektu na životní prostředí

1

Číslo přílohy: 11

Popis: Stanovisko žadatele, že bylo již vydáno stavební povolení.

Název přílohy:

Počet listů:

Doklady ke stavebnímu projektu

12

Číslo přílohy: 12

Popis: Stavební povolení a dokumentace ke stavbě.
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Název přílohy:

Počet listů:

Povolení

0

Číslo přílohy: 13

Popis: Není relevantní.

Název přílohy:

Počet listů:

Závazné stanovisko příslušného orgánu památkové péče

0

Číslo přílohy: 14

Popis: Není relevantní.

Název přílohy:

Počet listů:

Doporučení územního odborného pracoviště Národního památkového ústavu

0

Číslo přílohy: 15

Popis: Není relevantní.

Název přílohy:

Počet listů:

Fotodokumentace současného technického stavu kulturní památky

0

Číslo přílohy: 16

Popis: Není relevantní.

Název přílohy:

Počet listů:

17b - Fotodokumentace dotčené budovy a jejich interiérů určených k rekonstrukci

4

Číslo přílohy: 17

Popis: Fotodokumentace

Název přílohy:

Počet listů:

17c - Dohoda o partnerství

2

Číslo přílohy: 17

Popis: Smlouva o partnerství

Název přílohy:

Počet listů:

17a - Výroční zpráva žadatele

4

Číslo přílohy: 17

Popis: Výroční zpráva žadatele
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Kontrola pracovníka administrace:

..................................................................
podpis pracovníka administrace

V ........................................... dne .............................

V ........................................... dne .............................

..................................................................
razítko, podpis žadatele

...............................................
jméno, příjmení žadatele

...............................................
jméno, příjmení pracovníka administrace

Žadatel:
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Čestné prohlášení

Strakonice dne 13.9.2007 ..................................................................
razítko, podpis žadatele

   Já, níže podepsaný, jakožto osoba zodpovědná v organizaci žadatele za sub-projekt, potvrzuji, že:

Jméno : ..............................................................................

Funkce: ..............................................................................
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