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Zastupitelstvo města Milevska 

podklad pro schůzi rady č. 24 dne 13.09.2017 MST241701Z 

 

 

ŽIVÉ MILEVSKO – SMART REGION 

 

Právní rámec zákon o obcích č. 128/2000 Sb., paragraf 84  

Předkladatel: Mgr. Martin Třeštík                                         

Zpracovatel: Mgr. Martin Třeštík                                        

Vztah k rozpočtu: zvýšení výdajů rozpočtu 2017 o částku 382 tis. Kč (rozpočtová 

změna) s předpokladem získání dotace, předpoklad skutečných výdajů města v roce 2017 je 

cca 20 tis. Kč 

Stanoviska vedoucích odborů: Ing. Jaroslava Rodová, vedoucí OF:  

  

1. Návrh usnesení 

Zastupitelstvo města Milevska na základě doporučení rady města: 

I. zřizuje ke dni 1. 10. 2017 organizační složku města Milevska ŽIVÉ MILEVSKO, 

která bude zajišťovat aktivity projektu ŽIVÉ MILEVSKO – SMART REGION 

II. schvaluje finanční krytí (rozpočet organizační složky pro rok 2017) tímto 

rozpočtovým opatřením:  

            (uvedeno v tis. Kč) 

   ROZPOČTOVÁ 
SKLADBA 

UZ ORJ 

  

Text Hodnota OdPa Položka ORG 

3636 5011   58 6188 

Platy zaměstnanců v pracovním poměru 

vyjma zaměstnanců na služebních místech 

na projekt Živé Milevsko – Smart Region 117 

3636 5031    58  6188  

Povinné pojistné na sociální zabezpečení a 

příspěvek na státní politiku 

zaměstnanosti na projekt Živé Milevsko – 

Smart Region 29 

3636  5032    58  6188  

Povinné pojistné na veřejné zdravotní 

pojištění na projekt Živé Milevsko – 

Smart Region   11 

3636 5021    58  6188  

Ostatní osobní výdaje na projekt Živé 

Milevsko – Smart Region 90 

3636 5137  58 6188 

Vybavení na projekt Živé Milevsko – 

Smart Region 20 

3636 5169  58 6188 

Jiné výdaje projektu vč. marketingu na 

projekt Živé Milevsko – Smart Region 115 

          VÝDAJE celkem 382 

  
 

      PŘÍJMY celkem  0 

          FINANCOVÁNÍ celkem 0 
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2. Důvodová zpráva 

 

Projekt ŽIVÉ MILEVSKO – SMART REGION 

 

Rada města Milevska schválila v první polovině roku 2017 zahájení projektu ŽIVÉ 

MILEVSKO – SMART REGION a tím i přistoupení města ke konceptu SMART CITY. 

 

Projekt ŽIVÉ MILEVSKO – SMART REGION se bude zaměřovat na tři hlavní oblasti: 

 Podnikatelský park Milevsko 

 Doprava a veřejný prostor 

 Kultura a cestovní ruch 

Základní popis organizace a cílů projektu je v příloze tohoto materiálu. 

 

Organizační složka ŽIVÉ MILEVSKO 

Po konzultacích v rámci úřadu bylo rozhodnuto navrhovat vytvoření nové organizační složky. 

Podobnou praxi používá v projektech SMART CITY i řada jiných měst. Zřízení samostatné 

organizační složky pro projekt ŽIVÉ MILEVSKO – SMART REGION je zárukou 

transparentního fungování a hospodaření projektu, personálně i hospodářsky plně odděleno od 

ostatní činnosti a hospodaření města. Rada města jmenuje vedoucího organizační složky a 

stanoví mu jeho pracovní náplň, práva a povinnosti.  

 

Rozpočet organizační složky v roce 2017 

Novou organizační složku je nutno přiměřeně vybavit finančně. 

V roce 2017 (na tři měsíce existence složky) je předpoklad výdajů ve výši 382 tis. Kč, kde 

mzdové náklady činí 247 tis. Kč, marketing 90 tis. Kč, technické vybavení 20 tis. Kč a ostatní 

25 tis. Kč. Mzdové prostředky v období 10/2017–12/2017 budou vynaloženy za práci 

koordinátora projektu, koordinátora marketingových aktivit a administrátora a koordinátora 

ICT. Náklady na dohodách o provedení práce (pro odborné garanty oblastí) činí celkem 90 tis. 

Kč. Všechny výdaje budou uznatelnými výdaji projektu, tzn. předpokládaný výdaj města za 

rok 2017 je 5 % z celkové rozpočtové částky, což je necelých 20 tis. Kč. 

 

Dotace na práci organizační složky 

Dne 12.6.2017 byla podána žádost o podporu projektu ŽIVÉ MILEVSKO – SMART 

REGION z Operačního programu Zaměstnanost.  

 

V rámci realizace projektu budou za pomoci dotace vytvořeny strategické rozvojové 

dokumenty týkající se vybraných cílových oblastí a bude ustanoven tým, jež bude zaměřen na 

rozvoj a implementaci dílčích aktivit sloužících k rozvoji konceptu SMART CITY a realizaci 

odpovídajících aktivit s tímto souvisejících. 

 

V případě úspěchu dotace činí příspěvek 95% z celkových způsobilých výdajů projektu. 

Aktuálně je potvrzeno, že žádost splnila formální náležitosti a podmínky přijatelnosti. V tuto 

chvíli tedy probíhá věcné hodnocení – bodování žádostí a následně bude rozhodnuto o 

přidělení/nepřidělení dotace. Výsledky dotačního řízení by měly být známy do konce 

letošního roku. 
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Celkové způsobilé výdaje: 5.593.207,50 Kč (z toho dotace bude 95% - tzn. 5.313.547,10 

Kč) – po vydání Rozhodnutí o poskytnutí dotace přijde „záloha“ v pravděpodobné výši 

1.677.962,00 Kč. 

 

Z těchto celkových nákladů bude: 

 1.251.024 Kč na pracovní smlouvy, 

 855.000 Kč na dohody o provedení práce, 

 2.329.242 Kč na nákup služeb (tvorba strategií rozvoje, marketing) 

 39.300 Kč – zařízení a vybavení (zahrnuje: balík MS OFFICE, notebook, kompaktní 

dataprojektor, projekční pláno) NEINVESTIČNÍ 

 1.118.641,50 Kč na nepřímé náklady (z tohoto jde platit prakticky cokoliv, co bude 

k realizaci projektu potřeba, např. konzultace, kancelářské potřeby, cestovné apod.) 

 

Stanovisko Ministerstva práce a sociálních věcí o schválení či neschválení dotace bude 

pravděpodobně známo nejdříve koncem roku 2017. V případě nepřiznání dotace by pak bylo 

nutné znovu rozhodovat o rozsahu činností a dalším financování projektu. Na druhé straně je  

nezbytné začít na rozvoji projektu aktivně pracovat ještě před tím, než bude známo, zda byla 

dotace přiznána. 

 

Počet stran materiálu:  3 

Přílohy (počet příloh/počet stran příloh): 1/8 

 


