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Rada města Milevska 

podklad pro schůzi rady č.  14           dne 19. 07. 2017                        OKU141702R 

 

Projekt „Modernizace, konektivita a transparentnost informačních systémů v 

Milevsku“ – podání žádosti o podporu 
 

 

Důvodová zpráva: 

V dubnu tohoto roku byla vyhlášena výzva č. 28: Specifické informační a komunikační systémy a 

infrastruktura II. z Integrovaného operačního programu, prioritní osa 3 – Dobrá správa území a 

zefektivnění veřejných institucí, specifický cíl 3.2 – Zvyšování efektivity a transparentnosti 

veřejné správy prostřednictvím rozvoje využití a kvality systémů IKT. Tato výzva je zaměřena 

mimo jiné na rozvoj, modernizaci a zvýšení dostupnosti komunikačních a informačních systémů 

a infrastruktury, datová centra a elektronizaci podpůrných procesů. Žádosti o dotace se podávají 

do 29.09.2017. Dotace může činit až 90 % z celkových způsobilých výdajů. 

V rámci projektu se předpokládá pořízení softwaru a hardwaru zahrnující portál rady a 

zastupitelstva, informační systém pro správní řízení, informační systém se zaměřením na 

ekonomické záležitosti, nový vyvolávací systém, modernizace stávající nebo nákup nové 

Spisové služby, software umožňující registrovanou a moderovanou diskuzi občanů nad tématy 

v Milevském regionu s možností hlasování veřejnosti, optimalizace technologického centra, 

pořízení elektronická úřední desky a elektronické pokladny. Podrobnější popis záměru je uveden 

v příloze č. 1 tohoto materiálu. 

Důvodem pro realizaci tohoto projektu je zefektivnění komunikace s občany (umožnit občanům 

aktivně se začleňovat do vývoje města). Zavedením nových funkcionalit se také zefektivní práce 

Městského úřadu (cílem je zúčelnění procesů a chodu úřadu zavedením elektronizace vnitřních 

postupů). 

Jednou z povinných příloh k žádosti o dotaci mimo jiné studie proveditelnosti, která musí být 

zpracovaná dle závazného vzoru. Žádost o cenovou nabídku na zpracování žádosti o dotaci vč. 

studie proveditelnosti byla rozesláno pěti odborným firmám: 

 

1) EDU-PRO Constulting, a. s., Vladislavova 250, Písek 

2) Cortis Consulting s.r.o., Drtinova 557/10, Praha 

3) Expirit, s. r. o., Na Pankráci 1062/58, Praha 

4) EUROGRANT Consulting, s. r. o., Polní 302/32, Žďár nad Sázavou 

5) ML Strategy, s. r. o., Krátká 17, Holýšov 

 

Pravděpodobně z důvodu poměrně krátkého času zbývajícího na zpracování studie 

proveditelnosti a dalších povinných příloh zaslala nabídku pouze jediná firma: EDU-PRO 

Constulting, a. s. Za kompletní podání projektové žádosti v systému MS2014+ vč. veškerých 

povinných příloh nabídla cenu 153.500 Kč bez DPH, tzn. 185.735 Kč vč. DPH. Dle zkušeností 

OISM v rámci dříve poptávaných a zpracovávaných služeb obdobného charakteru lze danou 

cena považovat za cenu obvyklou. Studie proveditelnosti je v rámci dotace uznatelným 

výdajem, takže pokud bude žádost o podporu úspěšná, vlastní podíl města bude činit pouze 

34.909 Kč vč. DPH. Tyto finanční prostředky budou nárokovány do rozpočtu na rok 2017 

rozpočtovou změnou. 
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Realizace projektu se předpokládá v roce 2018/2019 – dle toho, kdy budou známy výsledky 

dotačního řízení. Celkové náklady projektu jsou předpokládány ve výši cca 5,5 mil. Kč. Jedná se 

o náklady za hardware + software (cca 4 mil. Kč) a ostatní výdaje (cca 1,5 mil. Kč). Po odečtení 

dotace budou vlastní náklady města cca 550 tis. Kč.  

___________________________________________________________________________ 

Zpracovatel: Ing. Jana Huptychová, Ing. Zdeněk Jánský, 12.07.2017 


