
 

    

   

 
 
 

 
 

Zápis z 5. koordinační schůzky projektu Virtuální vzd ělávání v dopravě 
CZ.1.07/2.2.00/15.0462 ze dne 27.1.2012 

 
 
Termín: 27. 1. 2012, 10:00 hod. 
 
Místo: VŠB-TU Ostrava, Fakulta strojní, místnost A733, 17. listopadu 15, 708 33 Ostrava-Poruba 
 
Přítomni: doc. Ing. Aleš Slíva, Ph.D., Ing. Jiří Hlavatý, Ivana Bieliková, prof. Ing. Milan Lánský, CSc., 

Ing. Alena Daňková 
 
Program: 

1. Finanční analýza projektu za rok 2011 a výhled na rok 2012. Tvorba pozice Finanční manažer/ka 
UPa   

2. Průběh resp. příprava KA01 a KA02 
3. Příprava a organizace výběrových řízení pro KA02 
4. Publicita-banner, letáčky, články v časopisech apod. 
5. Různé 

 
1. doc. Slíva 

− Na základě podkladů finančního manažera Ing. Hlavatého byla realizována finanční analýza 
průběhu projektu za rok 2011 z hlediska přímých a nepřímých nákladů a výhled na rok 2012. 
Celkový poměr přímých a nepřímých nákladů je v souladu s předpokládaným čerpáním.   

− Vztažen dotaz na MŠMT a odsouhlasena tvorba pozice Finanční manažer/ka UPa za předpokladu 
dodržení mzdy v místě a čase obvyklé (met. dopis MŠMT č. 14-doporučeno 200 Kč/hod hrubé 
mzdy). Prof. Lánský ověří DPP u finanční manažerky UPa Ing. Livorové a počet hodin za rok 
2012. 

− Pro rok 2012 předpoklad čerpání větší částky z důvodu realizace VŘ a náběhu aktivity KA02 
v souladu s žádostmi o platbu. 

− Dle nového Zák. práce DPP navýšeno na 300 hod/rok, nutno nepřekročit vyplacenou částku 10 000 
Kč za měsíc jinak nutno hradit ZP a SP.  

2. doc. Slíva 
− KA01-Realizace portálu- připraveno řešení portálu z hlediska finanční náročnosti pro jednotlivé 

partnery a struktura jednotlivých prací po dobu realizace klíčové aktivity, tak aby byly splněny 
všechny náležitosti v souladu s vydáním rozhodnutí o realizaci projektu. 

− Bude připraven jednotný propagační styl (JPS) a grafiky webového portálu (www.vvvd.vsb.cz nebo 
www.vvvd.vsb.cz)  

− KA02-Realizace duben 2012-zatím jsou odsouhlaseny všech 22 modulů s přispěním všech 
organizací a dle podílu jednotlivých organizací.  



 

    

   

 
 
 
 

− Navržena podstatná změna projektu Monitorovací indikátor-Po čet produktů s komponentou 
ICT-p ůvodní stav: 21, nový stav: 2. Zdůvodnění na základě vyjasnění a interpretace 
indikátoru a dle nově schválené příručky MI. 

 
3. doc. Slíva 

− Předány podklady k VŘ na CIT řediteli Ing. Slámovi. V souladu se směrnicí budou veškeré nákupy 
a doporučení řízeny centrálně z CIT VŠB-TU Ostrava. CIT provede a bude řídit výběrová řízení.   

 
4. doc. Slíva 

- Dle dodaného JPS  bude realizován banner pro každou organizaci, kde bude vyžadována prezentace 
projektu na konferencích, setkáních, seminářích, workshopech apod. Nutno vyfotit banner pro 
umístění na web stránky. 

- Partneři se zavazují trvale zajišťovat publicitu projektu. 
4. různé 

− Další koordinační schůzka se bude konat po dohodě příjemce s partnery projektu. 
 
 
 
 
 
Zápis zapsal dne 31. 1. 2012 Aleš Slíva 
 
Zápis ověřil a schválil manažer projektu doc. Ing. Vladimír Smrž, Ph.D. 
 


