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Rada města Milevska 

podklad pro schůzi rady č. 14 dne 19.07.2017 MST141701R 

 

 

ŽIVÉ MILEVSKO – SMART REGION 

 

Zpracovatel: Mgr. Martin Třeštík                                       

Důvodová zpráva 

Organizační a řídící strukturu projektu ŽIVÉ MILEVSKO – SMART REGION definuje 

předkládaný dokument „Řízení projektu“. Organizační struktura je navržena následovně: 

RMM → projektový tým → řídící skupiny. RMM rozhoduje o hlavních parametrech celého 

projektu, schvaluje celkové zaměření projektu, organizační strukturu a financování projektu, 

jmenuje a odvolává členy projektového týmu, schvaluje mentory pro jednotlivé oblasti 

projektu.  

Projektový tým řídí celý projekt, navrhuje zaměření projektu, obsazuje pozice garantů 

v jednotlivých oblastech na návrh mentorů, doporučuje radě ke schválení výstupy projektu.  

Součástí týmu je hlavní koordinátor projektu, odborník na ICT, koordinátor marketingových 

aktivit a stálí členové. 

Projektový tým je složen z následujících členů: 

 Ing. Ivan Radosta – starosta 

 Mgr. Martin Třeštík – místostarosta 

 Ing. Vladimíra Štorková - tajemnice 

 Jaroslava Procházková – odbor investic a správy majetku 

 Ing. Jana Huptychová - odbor investic a správy majetku 

 Ing. Zdeněk Jánský – informatik, odbor kancelář úřadu 

 Vít Král – jednatel SMM 

 Bc. Lada Šetinová, DiS. – asistentka vedení SMM 

 

Řídící skupina má na starost svoji danou oblast projektu, kde určuje a koordinuje dílčí 

aktivity.  Členy řídící skupiny jsou: mentor – odborné vedení oblasti, zástupce vedení města, 

jmenuje další členy řídící skupiny, kterými jsou: garant – externí odborný dozor, 

administrátor – zaměstnanec úřadu, stálí členové – zástupce (vedoucí) příslušného odboru, 

zástupce obcí regionu, zástupce odborné a podnikatelské veřejnosti, člen zastupitelstva a 

konzultanti – specialisté či zájemci. 

Nyní je navrhováno doplnění týmu o Bc. Víta Kratochvíla, ředitele DK Milevsko, a zároveň 

uvolnění člena Ing. Zdeňka Jánského z týmu z důvodu časové vytíženosti. 

Zřízení samostatné organizační složky města pro projekt ŽIVÉ MILEVSKO – SMART 

REGION je levnější a rychlejší způsob jeho efektivního fungování.  

V roce 2017 je předpoklad výdajů ve výši 473 504,00 Kč, kde mzdové náklady činí 

328 504,00 Kč, marketing 95 000,00 Kč, technické vybavení 20 000,00 Kč a ostatní 

30 000,00 Kč. Mzdové prostředky v období 09/2017–12/2017 činí za práci koordinátora 

projektu, koordinátora marketingových aktivit a administrátora a koordinátora ICT činí 

208 504,00 Kč včetně odvodů na sociálním zabezpečení a zdravotním pojištění. Náklady na 
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dohodách o provedení práce činí celkem 120 000,00 Kč. Všechny výdaje budou uznatelnými 

výdaji projektu, tzn. předpokládaný výdaj města za rok 2017 je 5 % z celkové rozpočtové 

částky (473 504,00 Kč), což je cca 24 000,00 Kč. 

Výběr mentorů do jednotlivých oblastí projektu je následovný: mentor pro oblast 

Podnikatelský park Milevsko je navržen pan Mgr. Martin Třeštík, místostarosta města 

Milevska, pro oblast Kultura a cestovní ruch pan Bc. Vít Kratochvíl, ředitel DK Milevsko a 

pro oblast Doprava a veřejný prostor je navržen pan Ing. Ivan Radosta, starosta města 

Milevska. 

 


