Datum platnosti od 27.4.2009

Oznámení příjemce o změnách v projektu/
ve Smlouvě o poskytnutí dotace č. 1

Prioritní osa

3. Cestovní ruch

Oblast podpory

3.1 Rozvoj základní infrastruktury a doprovodných aktivit
v oblasti cestovního ruchu

Název projektu: Areál aktivní turistiky II Pod Černým lesem v Žamberku

Registrační číslo projektu

CZ.1.13/3.1.00/14.00942

Žadatel:
Název:

Město Žamberk

Adresa:

Masarykovo náměstí 166, 564 01 Žamberk

Typ změny (plánovaná/neplánovaná): plánovaná
Popis změny:
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Datum platnosti od 27.4.2009

Původní text/hodnota

Pořadí člena týmu: 002
Titul před jménem: Ing.
Jméno: Ryan
Příjmení: Strnad
Titul za jménem:
Funkce v rámci projektového týmu: zástupce investora
Název organizace: Město Žamberk
Funkce v rámci organizace: 2. místostarosta města
Zapojení člena při přípravě projektu
Spolupráce při formulaci rozsahu a cílů projektu, odpovědnost za obsahovou náplň projektu a nastavení
podmínek realizace, provozu a propagace, včetně zajištění financování projektu, vyjednává podmínky pro
realizaci projektu, dohled nad přípravou zadávacích řízení, koordinace a kontrola činností souvisejících se
získáváním finančních prostředků v rámci státních dotací a fondů EU, zajišťuje finanční prostředky.
Zapojení člena při realizaci projektu:
Pomoc projektovému manažerovi v technické a organizační stránce řízení, kontrola plnění harmonogramu,
dohled nad realizací projektu, zadávacími řízeními, jednání s dodavateli projektu, odpovědnost za uzavírání
smluv s dodavateli a dodržování závazků dle smluv, doporučuje proplacení faktur po kontrole věcné
správnosti, řízení financování, kontroluje plnění rozpočtu a odpovídá za konečné vyúčtování projektu, zajištění
publicity realizovaného projektu, dohled a spolupráce při propagaci projektu.
Zapojení člena při udržitelnosti projektu:
Zodpovědnost za koordinaci projektu, financování a zajištění provozu a udržitelnosti projektu, propagace nové
nabídky a publicita projektu.
Popis zkušeností s relevantními projekty a aktivitami:
dlouhodobé zkušenosti s přípravou a řízením projektů z českých i externích dotačních programů ( MF,
grantová schémata Pardubického kraje, ROP NUTS II SV, OPŽP, IOP, OP LZZ aj.)
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Datum platnosti od 27.4.2009

Návrh změny textu/hodnoty

Pořadí člena týmu: 002
Titul před jménem: Ing.
Jméno: Petr
Příjmení: Novotný
Titul za jménem:
Funkce v rámci projektového týmu: zástupce investora
Název organizace: Město Žamberk
Funkce v rámci organizace: 1. místostarosta města
Zapojení člena při přípravě projektu
Nezapojen.
Zapojení člena při realizaci projektu:
Pomoc projektovému manažerovi v technické a organizační stránce řízení, kontrola plnění harmonogramu,
dohled nad realizací projektu, zadávacími řízeními, jednání s dodavateli projektu, odpovědnost za uzavírání
smluv s dodavateli a dodržování závazků dle smluv, doporučuje proplacení faktur po kontrole věcné správnosti,
řízení financování, kontroluje plnění rozpočtu a odpovídá za konečné vyúčtování projektu, zajištění publicity
realizovaného projektu, dohled a spolupráce při propagaci projektu.
Zapojení člena při udržitelnosti projektu:
Zodpovědnost za koordinaci projektu, financování a zajištění provozu a udržitelnosti projektu, propagace nové
nabídky a publicita projektu.
Popis zkušeností s relevantními projekty a aktivitami:
Dlouhodobé zkušenosti v bankovnictví s poskytováním úvěrů i pro relevantní projekty.

Místo změny v dokumentaci
1. Str. 11 – kapitola 4. Personální zajištění projektu – změna člena týmu projektu

Zdůvodnění změny v dokumentaci
Novým členem týmu, zástupcem investora, se namísto Ing. Ryana Strnada stal Ing. Petr Novotný,
1. místostarosta Města Žamberk. Důvodem změny člena týmu byly personální změny po volbách do samospráv
obcí 15.-16.10.2010.
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Datum platnosti od 27.4.2009

Jméno a příjmení oprávněného zástupce žadatele

Podpis oprávněného
zástupce žadatele

Jiří Dytrt, starosta města

V Žamberku dne 14. března 2011
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Datum

