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MORAVSKOSLEZSKÝ   KRAJ

Materiál č.: 32
Pro 23. zasedání ZASTUPITELSTVA KRAJE, konané dne 24. 4. 2008

Věc: Zahájení realizace, profinancování a kofinancování projektu „Novostavba 
Moravskoslezské  vědecké  knihovny“  předkládaného  do  Regionálního 
operačního programu NUTS II Moravskoslezsko

Obsah: Návrh usnesení
Důvodová zpráva

Předkládá: Mgr. Pavel Drobil v.r.
náměstek hejtmana kraje

Zpracoval: Ing. Aleš Trnka v.r.
odbor evropských projektů

Projednáno: v radě kraje dne 2. 4. 2008 – viz usnesení

V Ostravě dne 7. 4. 2008



Návrh usnesení:

Zastupitelstvo kraje

k usnesení rady kraje č. 172/6161 ze dne 2. 4. 2008

k usnesení zastupitelstva kraje č. 16/1378/1 ze dne 1. 3. 2007

(č. usnesení)
../….

1) r o z h o d l o

o profinancování a kofinancování projektu „Novostavba Moravskoslezské 
vědecké knihovny“ předkládaného do Regionálního operačního programu 
NUTS  II  Moravskoslezsko  –  prioritní  osy  2,  oblast  podpory  2.1,  dílčí 
oblast 2.1.4 v letech 2008–2010 ve výši 1.500.000 tis. Kč

../….
2) r o z h o d l o

o  zahájení  realizace  projektu  „Novostavba  Moravskoslezské  vědecké 
knihovny“ v roce 2008 za předpokladu splnění těchto podmínek:

a) poskytnutí  dotace  ze  státního  rozpočtu  v  rámci  programového 
financování ISPROFIN,

b) kladný výsledek kontroly formálních  náležitostí  projektu provedené 
Evropskou Komisí a Úřadem regionální rady

../….
3) s o u h l a s í

s navýšením předpokládaných nákladů z rozpočtu Moravskoslezského kraje 
na projekt „Novostavba Moravskoslezské vědecké knihovny“ v případě, že: 

a) nebude  přiznána  dotace  z prostředků  Regionální  rady  regionu 
soudržnosti Moravskoslezsko,

b) nebude  poskytnuta  dotace  z prostředků  Regionální  rady  regionu 
soudržnosti Moravskoslezsko na projekt v předpokládané výši

dle předloženého materiálu
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Důvodová zpráva:
Odborem  evropských  projektů  je  v současnosti  připravován  projekt 
„Novostavba  Moravskoslezské  vědecké  knihovny“  k předložení 
do Regionálního  operačního  programu  NUTS  II  Moravskoslezsko, 
k financování z alokace pro oblast podpory 2.1 Infrastruktura veřejných služeb, 
dílčí  oblasti  podpory  2.1.4  Podpora  rozvoje  veřejných  informačních  služeb 
poskytovaných knihovnami (dále jen „ROP“).
Projekt  „Novostavba Moravskoslezské  vědecké knihovny“ se  skládá  ze dvou 
objektů: 

a) Novostavba Moravskoslezské vědecké knihovny (vlastní knihovna), 
b) Integrovaný parkovací objekt, ul. 28. října (dále též „IPO“).

Zahájení  přípravy  tohoto  projektu  schválilo  zastupitelstvo  kraje  usnesením  
č. 16/1378 ze dne 1. 3. 2007.
O  úpravě  způsobu  financování  tohoto  projektu  rozhodlo  zastupitelstvo  kraje 
usnesením č. 22/1854 ze dne 21. 2. 2008, a to následovně:

a) ze státního rozpočtu v rámci programového financování ISPROFIN,
b) dotace z ROP,
c) z rozpočtu MSK.

v tis. Kč
Zdroj 
financování (v 
tis. Kč)

Knihovna IPO Celkem oba 
objekty

ISPROFIN 490.000 0 490.000

ROP 600.000 0 600.000
MSK 110.000 300.000 410.000
Celkem za celé 
období 1.200.000 300.000 1.500.000

Vzhledem  k tomu,  že  celkové  předpokládané  náklady  projektu  přesahují  
v  přepočtu  částku  50 miliónů  EUR,  tento  projekt  se  řadí  mezi  tzv.  „velké 
projekty“ ve smyslu nařízení Rady ES č. 1083/2006. Evropská komise (dále jen 
„EK“)  si  vymezila  právo  na  posouzení  takovýchto  projektů  a  dále  přijmout 
rozhodnutí o poskytnutí  finančního příspěvku z fondů EU. Odbor evropských 
projektů  sestavil  a  projednal  s Úřadem  regionální  rady  (dále  jen  „ÚRR“), 
jakožto  výkonným  orgánem  regionální  rady,  níže  uvedený  harmonogram 
administrace projektu včetně finančního řízení. Návrh harmonogramu byl ÚRR 
přijat jako reálný. 

3



Předpokládaný harmonogram administrace projektu
činnost Termín

Odevzdání žádosti na ÚRR a 
hodnocení předložených podkladů konec června

Předložení studie proveditelnosti a 
žádosti EK k připomínkování Začátek července 2008

Kontrola EK  do konce července 2008
Zapracování připomínek EK 08/2008
Předložení EK se zapracovanými 
připomínkami 09/2008

Hodnocení žádosti 09-11/2008
Rozhodnutí EK Cca 12/2008
Smlouva o dotaci s RR Cca 02/2009

Výběr zhotovitele stavby
RK-vyhlášení VZ na zhotovitele 24. 4. 2008
RK-výběr zhotovitele stavby 1. 8. 2008
Uzavření smlouvy o dílo 08/2008
Zahájení realizace stavby 09/2008
1. žádost o proplacení výdajů březen 2009 (1. den po 

podepsání Smlouvy)
proplacení výdajů průběžné v intervalu 3 nebo 6 

měsíců

Dle uvedeného harmonogramu by měly být do konce června 2008 připraveny 
veškeré  podklady  k žádosti  a  ty  pak  předloženy  na  ÚRR  k vyhodnocení. 
Po vyhodnocení na ÚRR budou žádost a studie proveditelnosti předloženy EK, 
a to  na  začátku  července  2008.  Záměrem  je,  abychom  na  konci  července 
obdrželi  informaci,  zda  předložené  podklady  jsou  pro  vyhodnocení  projektu 
dostačující.  V případě,  že  ze  strany  EK  budou  k předloženým  podkladům 
vzneseny  nějaké  připomínky,  měly  by  být  tyto  připomínky  zapracovány 
v průběhu srpna 2008 a žádost s dalšími podklady předložena ve finální podobě 
EK  na  začátku  září  2008  k rozhodnutí.  Předpokládané  datum  rozhodnutí 
o poskytnutí  dotace  z ROP  na  uvedený  projekt  je  konec  roku  2008,  podpis 
smlouvy o poskytnutí dotace mezi MSK a Regionální radou regionu soudržnosti 
Moravskoslezsko lze očekávat na začátku roku 2009. 
Jak  již  bylo  uvedeno,  projekt  bude  financován  kromě  ROP také  ze  státního 
rozpočtu v rámci programového financování ISPROFIN (dále jen „ISPROFIN“)
a z rozpočtu MSK. V případě, že bude žádost o dotaci z ISPROFIN schválena, 
lze  v roce  2008  očekávat  částku  k profinancování  60.000  tis.  Kč  z celkově 
nárokované dotace 490.000 tis. Kč. 
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Vzhledem k tomu,  že rozpočtované prostředky ISPROFIN pro daný rok není 
možné převést do dalšího roku, navržený harmonogram v sobě zahrnuje i časový 
návrh  samotné  realizace  projektu  v roce  2008.  Z toho  vyplývá  jisté  riziko, 
že realizace  bude  probíhat  dříve,  než  bude  projekt  přijat  k financování 
z prostředků  ROP. Podle  výše  uvedeného  harmonogramu  je  podpis  smlouvy 
s vybraným realizátorem stavby načasován na konec srpna, v této době by již 
měla být schválena dotace ISPROFIN, a dále jak bylo uvedeno, v této době by 
mělo být zřejmé, zda podklady předložené EK pro rozhodování o dotaci z ROP 
jsou pro úspěšné vyhodnocení projektu dostačující.
Zadávací řízení na výběr zhotovitele stavby v souladu s § 84 odst. 2 písm. d) a e) 
zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, do doby podpisu smlouvy o dílo 
navrhujeme zrušit za předpokladu vzniku těchto situací:

a) v případě neschválení dotace ISPROFIN,
b) v případě komplikací, které by mohly vést k vyřazení projektu z dalšího 

posuzování v průběhu projednávání žádosti o dotaci (včetně její povinné 
přílohy  -  studie  proveditelnosti)  s Úřadem  regionální  rady,  popř. 
Evropskou komisí,

c) v případě  doručených námitek  vznesených vůči  zadavateli  při  realizaci 
veřejné zakázky, které by měly za následek zpoždění zahájení realizace 
stavby.

Pro  zajištění  realizace  projektu  je  v  upraveném rozpočtu  Moravskoslezského 
kraje  pro rok  2008 na  projekt  vyčleněno  261.511,6  tis.  Kč a  v rozpočtovém 
výhledu na léta 2009 a 2010 jsou zabezpečeny finanční prostředky pro realizaci 
projektu. Současně jsou ve schváleném rozpočtu na rok 2008 zapojeny příjmy 
z projektu ve výši 125.000 tis. Kč. Pokud nebudou naplněny příjmy, musí zůstat 
v rozpočtu nevyčerpané prostředky na straně výdajů samotné akce nebo jinde 
v upraveném rozpočtu výdajů Moravskoslezského kraje, případně naplnit příjmy 
z jiného zdroje. Celkové odhadované náklady projektu v současnosti představují 
částku  cca  1.500.000  tis.  Kč,  skutečné  náklady  na  realizaci  obou  staveb, 
inženýrskou  a investorskou činnost  při realizaci  staveb,  studii  proveditelnosti, 
audit a publicitní opatření budou známy až po ukončení příslušných zadávacích 
řízení dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách.
Vzhledem  k předpokládanému  zahájení  realizace  projektů  ke konci  třetího 
čtvrtletí  roku  2008  bude  záměrem  profinancovat  zejména  prostředky 
programového  financování  ISPROFIN,  proplácení  dalších  dodavatelských 
faktur  bude  dále  probíhat  počátkem roku  2009,  a  to  po  uzavření  smlouvy  
o  financování  projektů  z  ROP,  takže  bude  možné  bezprostředně  žádat  
o  proplacení  těchto  způsobilých  výdajů  projektu  (dřívější  proplácení  není 
možné).  Na  základě  uzavřené  smlouvy  se  očekává  průběžné  proplácení 
uhrazených faktur v intervalu cca 3 nebo 6 měsíců.
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Dle  obecného  časového  hlediska  způsobilosti  budou  výdaje  na  projekty 
z pohledu  ROP  způsobilé,  jestliže  vznikly  a  byly  skutečně  uhrazeny  mezi  
1. lednem 2007 – 31. prosincem 2015. 
Aby bylo možné projekt do ROP předložit, a následně realizovat, byly zahájeny 
následující práce:

1) sestavení projektového týmu ze zástupců odborů krajského úřadu (odbor 
evropských  projektů,  odbor  regionálního  rozvoje,  cestovního  ruchu  
a kultury, odbor investic, odbor financí, odbor právní a organizační, odbor 
kancelář ředitelky krajského úřadu, odbor kancelář hejtmana) a zástupců 
příspěvkové organizace Moravskoslezská vědecká knihovna, příspěvková 
organizace (dále jen „MSVK“),

2) objednáno zpracování studie provozních nákladů (roční náklady provozu 
knihovny a IPO v 1. roce provozu, tj. v roce 2011, byly vyčísleny touto 
studií ve výši 77.524.446,- Kč), 

3) příprava  veřejné  zakázky  na  zpracování  žádosti  o  financování  včetně 
studie proveditelnosti,

4) příprava veřejné zakázky na stavební práce,
5) příprava partnerské smlouvy mezi Moravskoslezským krajem a MSVK.

Dle  výše  uvedeného  doporučuje  rada  kraje  zastupitelstvu  kraje  rozhodnout  
o profinancování a kofinancování a o zahájení realizace tohoto projektu, a dále 
v případě,  kdy  by  v orgánech  Regionální  rady  regionu  soudržnosti 
Moravskoslezsko anebo v orgánech Evropské komise došlo k nepředvídatelným 
skutečnostem,  dle  kterých  by  nebyl  projekt  přijat  k financování  a  nebyla 
uzavřená Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu Regionální rady, popřípadě 
nebyla schválena výše dotace v předpokládané výši (600 mil. Kč), doporučuje 
rada kraje zastupitelstvu kraje souhlasit s navýšením předpokládaných nákladů 
z rozpočtu Moravskoslezského kraje na tento projekt.
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Výpis z     usnesení rady kraje konané dne 2. 4. 2008:  

Rada kraje

k usnesení rady kraje č. 110/4073 ze dne 7. 2. 2007
k usnesení zastupitelstva kraje č. 16/1378/1 ze dne 1. 3. 2007

(č. usnesení)
172/6161

1) r o z h o d l a

o předložení žádosti o financování projektu „Novostavba Moravskoslezské 
vědecké  knihovny“  do  Regionálního  operačního  programu  NUTS  II 
Moravskoslezsko  –  prioritní  osy  2  Podpora  prosperity  regionu,  oblast 
podpory  2.1  Infrastruktura  veřejných  služeb,  dílčí  oblast  2.1.4  Podpora 
rozvoje veřejných informačních služeb poskytovaných knihovnami 

172/6161
2) d o p o r u č u j e

zastupitelstvu kraje
rozhodnout  o  profinancování  a  kofinancování  projektu  „Novostavba 
Moravskoslezské  vědecké  knihovny“  předkládaného  do  Regionálního 
operačního programu NUTS II Moravskoslezsko – prioritní osy 2, oblast 
podpory 2.1, dílčí oblast 2.1.4 v letech 2008–2010 ve výši 1.500.000 tis. Kč

172/6161
3) d o p o r u č u j e

zastupitelstvu kraje
rozhodnout  o  zahájení  realizace  projektu  „Novostavba  Moravskoslezské 
vědecké knihovny“ v roce 2008 za předpokladu splnění těchto podmínek:

a) poskytnutí  dotace  ze  státního  rozpočtu  v  rámci  programového 
financování ISPROFIN, 

b) kladný výsledek kontroly formálních náležitostí projektu provedené 
Evropskou komisí a Úřadem regionální rady

172/6161
4) d o p o r u č u j e

zastupitelstvu kraje
souhlasit s navýšením předpokládaných nákladů z rozpočtu 
Moravskoslezského kraje na projekt „Novostavba Moravskoslezské 
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vědecké knihovny“ v případě, že: 
c) nebude přiznána dotace z prostředků Regionální rady regionu 

soudržnosti Moravskoslezsko,
d) nebude poskytnuta dotace z prostředků Regionální rady regionu 

soudržnosti Moravskoslezsko na projekt v předpokládané výši
dle předloženého materiálu

172/6161
5) u k l á d á

náměstkovi hejtmana kraje
předložit návrhy dle bodu 2), 3) a 4) tohoto usnesení zastupitelstvu kraje
Zodp.:   Mgr. Pavel Drobil
Termín: 24. 4. 2008
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