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Regionální operační program  Jihovýchod 
Operační program :  CZ.1.11 ROP NUTS II Jihovýchod 
 
Prioritní osa : 11.3 Udržitelný rozvoj měst a venkovských sídel 
Oblast podpory : 11.3.4 Veřejné služby regionálního významu 
Kraj : ROP NUTS II Jihovýchod 
Příjemce : Střední škola technická Znojmo, adresa : 669 02 Znojmo, Uhelná 3264/6 
Registrační číslo projektu : CZ.1.11/3.4.00/27.01342 

Název projektu :  Zkvalitnění výuky  technických oborů na SOU Znojmo.  
O 
1.Zdůvodnění, popis a cíl projektu 
 
Zdůvodnění  - stávající  vybavení školní dílny nebylo v souladu s požadavky  současného trendu na výuku oboru obráběč kovů. Tento nedostatek byl 
nahrazován odbornou praxí  žáků u strojírenských firem. Vlastní  pořízení potřebných CNC strojů nebylo ve finančních možnostech školy.                                            
Škola se proto rozhodla na pořízení CNC strojů ( počítačově řízených obráběcích strojů ) získat finanční prostředky formou dotace z programu ROP JV.                                                       
K této akci získala souhlas  zřizovatele –Jihomoravského kraje (JMK ), který se podílí na dofinancování projektu. 
Popis – jde o nákup, dodání, instalaci a uvedení do provozu dvou CNC strojů. Dodávku tvoří CNC tříosý soustruh a CNC vertikální obráběcí centrum. 
Cílem projektu je modernizovat stávající obráběcí dílnu a zkvalitnit výuku žáků technických oborů, které škola vzdělává ( obráběč kovů, strojní mechanik, 
autoelektrikář ), a tím přispět k jejich lepšímu uplatnění na trhu práce.                                                                                                                                                                   
Nové zařízení bude dále sloužit ke vzdělávání dospělých. K  rekvalifikaci osob vedených v evidenci úřadu práce a k dalšímu vzdělání  pracujících řemeslníků a 
zaměstnanců firem.  
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2.Příprava projektu a realizace projektu 
 
Příprava – v období přípravy a zpracování projektu byl specifikován a projednáván požadavek na CNC stroje. Řada jednání potvrzuje nelehkou úlohu školy při 
prosazení této investice.  Jednání skončila odevzdáním žádosti k termínu 20.6.2012. Následovalo schválení projektu k financování ( ROP JV 26.9.2012 ) 
s uzavřením  smlouvy o dotaci.                                                                                                                                                                                                                                          
Pro splnění  podmínek  vázajících  se k předfinancování a dofinancování akce, kde byla důležitá  stanoviska zřizovatele – JMK. 
V dalším období proběhla příprava a realizace otevřeného podlimitního výběrové řízení na dodavatele strojního vybavení. 
Výběrové řízení  skončilo 5. 8. 2013. 
Nabídky podali ve stanovené lhůtě 3 potenciální dodavatelé. Jeden uchazeč byl vyřazen pro nedodržení zadávacích - obchodních podmínek stanovených 
zadavatelem. 
Výběrové řízení skončilo dne 5. 8. 2013, kdy  jmenovaná komise a poté zadavatel  rozhodl  o výběru nejvhodnější nabídky.                                                                         
Jako nejvhodnější nabídka  byla vybrána nabídka uchazeče TECNOTRADE OBRÁBĚCÍ STROJE s.r.o, Blanenská 1965, 664 34 Kuřim, IČ 26964937, DIČ CZ 
26964937. 
Žádný z uchazečů se ve věci  neodvolal.   
Proto byla  s firmou  TECNOTRADE OBRÁBĚCÍ STROJE s.r.o  dne 30. 8. 2013 uzavřena příslušná smlouva.  
V současné době se realizace projektu nachází ve fázi dodávky strojního vybavení, jeho instalace a uvádění strojů do provozu. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


