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Rada města Milevska 

podklad pro schůzi rady č. 04 dne 18.02.2019 OISM041907R 

 

Žádost o dotace z dotačního programu Jihočeského kraje „Smart Cities“  
 

Důvodová zpráva 

 

Jihočeský kraj vyhlásil výzvu pro rok 2019 dotačního programu zaměřeného na podporu 

konceptu Smart city v Jihočeském kraji. Dotace může být poskytnuta na zpracování 

koncepčních a strategických dokumentů a na pořízení smart technologií. 

 

Pro pro podání žádosti o dotaci byly vybrány dva projekty. Prvním je „Pořízení informačního 

kiosku pro turisty s integrovanou elektronickou úřední deskou“. Pro občany a turisty budou 

v kiosku dostupné informační služby jako např. webové stránky města, infocentra, jízdní řády, 

mapy ad. Další funkcí bude elektronická úřední deska, která přináší moderní a efektivní 

způsob zveřejňování dokumentů. Mezi hlavní přínosy patří možnost nepřetržité elektronické 

komunikace s občany, snadný přístup k informacím, standardizace formátů jejich 

zveřejňování či intuitivní ovládání aplikace včetně rychlého přehledu nových dokumentů. 

Realizace tohoto projektu je přínosná zejména z hlediska zvýšení kvality poskytovaných 

veřejných služeb směrem k cílovým skupinám, občanům.  

 

Předpokládané náklady na uvedenou akci činí 568tis. Kč vč. DPH, z čehož spoluúčast města 

činí minimálně 30% uznatelných nákladů na akci, tzn. 170tis. Kč 

 

Druhým projektem je „Chytré parkování v ul. Za Radnicí„. Jedná se o pořízení chytrého 

parkovacího systému využívajícího umělou inteligenci a počítačové vidění ke sledování 

obsazenosti parkoviště v reálném čase, který dokáže efektivně řídit a spravovat jakékoliv 

parkovací plochy. V reálném čase lze získat informace o obsazenosti parkoviště, statistiky o 

vytíženosti parkoviště a měření doby stání. Systém umožňuje přímé propojení s LED 

navigačními panely na volná parkovací místa. Konkrétně by se jednalo o pořízení 4 kamer, 

přenosového systému, 2 navigačních panelů a souvisejících služeb vč. instalace. 

 

Předpokládané náklady na uvedenou akci činí 215tis. Kč vč. DPH, z čehož spoluúčast města 

činí minimálně 30% uznatelných nákladů na akci, tzn. 65tis. Kč 

 

Finanční podpora poskytována z tohoto dotačního programu může naplnit kritéria veřejné 

podpory. Celková výše této podpory udělená jednomu subjektu v rozhodném tříletém období 

(současné účetní období a dvě předcházející účetní období) nesmí přesáhnout částku 200.000 

EUR. Město Milevsko má momentálně vyčerpáno 22.204,95 EUR.  

 

Zpracovatel: Ing. Jana Huptychová, 13. 01. 2019 

 


