
 

MATERIÁL PRO RADU MĚSTA č. 71 
 DNE: 28.8. 2017 JEDNACÍ ČÍSLO: 1157/2017/OPM 

 

NÁZEV: 
 

Podání žádosti o dotaci – 28. výzva IROP 

 

ANOTACE: 
Podání žádosti o dotaci včetně příloh do 28. výzvy Integrovaného regionálního operačního 
programu (IROP). 

 

NÁVRH USNESENÍ: 
Rada města po projednání schvaluje podání žádosti o dotaci včetně příloh dle předloženého 
znění. 

Starosta města: Místostarosta města: Tajemník MěÚ: 

Odbor majetkoprávní: Odbor komunálních služeb: Odbor finanční: 

Odbor dopravy: Odbor rozvoje a územního 
plánování: 

Odbor stavební: 

Odbor školství, kultury a sportu: Odbor sociální: Odbor občansko-správní a OŽÚ: 

Odbor životního prostředí: Úsek tajemníka a správu MěÚ: Oddělení informatiky: 

Odd. fin. kontroly a inter. auditu: Odd. projektů a marketingu: Krizové řízení: 

Městská policie: Regionální muzeum: Technická správa budov města: 

Zpracoval: 
Ing. Jan Prokop 

Předkládá: 
OPM 

 



 

Název materiálu: Podání žádosti o dotaci – 28. výzva IROP 
 
Počet stran: 2 
 
Počet příloh: 5 – Žádost o podporu, Příloha 1-4 
 
 
 
Popis 
Podání žádosti o dotaci včetně příloh v předloženém znění do 28. výzvy Integrovaného 
regionálního operačního programu (IROP) proběhne v termínu příjmu žádostí, tj. nejpozději do 
29.9.2017, 15:00. 
 
 
Geneze případu 

1. Na základě smlouvy o spolupráci a poradenství s dodavatelem Expirit s.r.o. bylo 
vyhotoveno dílo – žádost o dotaci včetně všech příloh. 

2. Podání žádosti o dotaci včetně příloh je připraveno pro podání v informačním systému 
ISKP. 

 
 
Návrh řešení 
RM schvaluje podání žádosti o dotaci včetně příloh dle předloženého materiálu. 
 
 
Varianty návrhu usnesení 

1. RM schvaluje podání žádosti o dotaci včetně příloh dle předloženého materiálu. 
2. RM neschvaluje podání žádosti o dotaci včetně příloh dle předloženého materiálu. 

 
 
 
Doporučení předkladatele 
Viz návrh řešení. 
 
 
 
Stanoviska  
- 
 



Žádost o podporu 

Identifikace operace 

Registrační číslo projektu: 
Identifikace žádosti (Hasli): hvMNxP 
Zkrácený název projektu: Rozvoj Informačních systémů města Žďár nad Sázavou 

Projekt 

Číslo programu: 
Název programu: 

Číslo výzvy: 06_16_044 
Název výzvy: 28. Výzva IROP 
KOMUNIKAČNÍ SYSTÉMY A INFRASTRUKTURA II. - SC 3.2 

06 
Integrovaný regionální operační program 

SPECIFICKÉ INFORMAČNÍ A 

Název projektu CZ: Rozvoj informačních systémů města Žďár nad Sázavou 
Název projektu EN: Development of information systems of the city Žďár 
nad Sázavou 

Anotace projektu: 
Předmětem předkládaného projektu je pořízení dvou nových informačních systémů a modernizace 
jednoho stávajícího systému včetně pořízení příslušného SW pro provoz nově vytvořených a 
modernizovaných informčních systémů. Cílem projektu je zvyšování efektivity a transparentnosti 
města Žďár nad Sázavou skrze rozvoj a využití nových informačních a komunikačních systémů. 

Fyzická realizace projektu 
Předpokládané datum zahájení: 1. 4. 2017 
Skutečné datum zahájení: 
Předpokládané datum ukončení: 30. 11. 2018 
Předpokládaná doba trvání (v měsících): 20,00 

Přijmy projektu 
Jiné peněžní příjmy (JPP): Projekt nevytváří jiné peněžní příjmy 
Příjmy dle čl. 61 obecného nařízení: Projekt nevytváří příjmy dle článku 61 

Doplňkové informace 
Realizace zadávacích řízení na projektu: Ano 
Liniová stavba: 
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Veřejná podpora: 
Partnerství veřejného a soukromého sektoru: 
CBA: 
Projekt je zaměřen na orgány veřejné správy a veřejné služby na 
celostátní, regionální nebo místní úrovni: 
Projekt je zcela nebo zčásti prováděn sociálními partnery nebo NNO: 
Režim financování: Ex-post 

Specifické cíle 

Číslo programu, Název programu 06 Integrovaný regionální operační program 
06.3 Dobrá správa území a zefektivnění veřejných 
institucí 
06.3.05 Posilování aplikací v oblasti IKT určených 
pro elektronickou veřejnou správu, elektronické 
učení, začlenění do informační společnosti, 
elektronickou kulturu a elektronické zdravotnictví 
TC 02 Zlepšení přístupu k informačním a 
komunikačním technologiím (IKT), jejich využití 

Číslo prioritní osy, Název prioritní osy 

Číslo investiční priority, Název investiční 
priority 

Číslo tematického cíle, Název tematického cíle a kvality 

Číslo, Název 
Procentní podíl 
Kategorie regionu: 

Více rozvinuté 
Méně rozvinuté 

06.3.05.3.2 Zvyšování efektivity a transparentnosti 
veřejné správy prostřednictvím rozvoje využití a 
kvality systémů IKT 
100,00 

0,00 
100,00 

Popis projektu 

Anotace projektu 
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Předmětem předkládaného projektu je pořízení dvou nových informačních systémů a modernizace 
jednoho stávajícího systému včetně pořízení příslušného SW pro provoz nově vytvořených a 
modernizovaných informčních systémů. Cílem projektu je zvyšování efektivity a transparentnosti 
města Žďár nad Sázavou skrze rozvoj a využití nových informačních a komunikačních systémů. 

Jaký problém projekt řeší? 
- Projekt řeší problém nejednotnosti a nekoordinace v oblasti komunikace mezi zřizovatelm a 
příspěvkovými organizacemi. V současnoti je komunikace realizována prostřednictvím emailu a 
telefonicky, přičemž v takovém případě je prakticky nemožné spolehlivě dohledat zadání úkolů, 
dodatečně vyhledávat infromace a hlídat termíny splnění zadaných úkolů. Problém je také s 
aktualizováním infromací. Město Žďár proto chce zavést komunikační portál mezi ním, jakožto 
zřizovatelem, a jeho příspěvkovými organizacemi (PO). 
- Město Žďár chce rovněž zavést manažerský informační systém který by řešil problematiku procesu 
pravidelného a průběžného monitoringu hospodaření příspěvkových organizací, auditování a 
pravidelného informování Rady města o stavu finančního řízení celé skupiny organizací. 
- Projekt rovněž řeší problém se sjednocením výstupů ekonomických informačních systémů pro 
podporu procesu finančního řízení PO. V současnosti jsou provozovány 2 oddělené informační 
systémy pro finanční a ekonomické řízení příspěvkových organizací a dále jsou používány 4 
nejednotné účetní systémy, které nejsou se systémem pro finanční řízení úzce propojeny a nedochází 
tak k automatickému přenosu dat. Tyto ekonomické systémy také nekomunikují s datovým skladem 
zřizovatele. Sjednocením výstupů z ekonomických systémů (EIS) příspěvkových organizací a propojení 
EIS s jednotným systémem elektronické finanční kontroly dojde ke zjednodušení procesu přenosu 
informací mezi procesy řídící kontroly a účetnictví a dojde ke zrychlení a zjednodušení vnitřních 
procesů v oblasti finančního řízení PO. 

Jaké jsou příčiny problému? 
- Komunikace mezi zřizovatelem a příspěvkovými organizacemi v současné době není realizována 
jednotným a koordinovaným způsobem. Pro zadávání úkolů a požadavků ze strany zřizovatele se 
používají emaily, nebo telefonické rozhovory. V takovém případě je prakticky nemožné spolehlivě 
dohledat zadání úkolů a hlídat termíny jejich splnění. Příspěvkové organizace nemají možnost si 
vyhledat potřebné informace či požadovat metodickou pomoc od zřizovatele prostřednictvím 
jednotného nástroje, množí se pak stejné dotazy z řad různých PO, na které zřizovatel musí 
odpovídat. Udržovat aktuální informace o PO je v rukou zřizovatele a stává se tak, že informace jsou 
aktualizovány až se značným zpožděním. 
- V současnosti město Žďár pociťuje absenci procesu pravidelného a průběžného monitoringu 
hospodaření příspěvkových organizací, který by vyhodnocoval data z datového skladu zřizovatele a 
vyhodnocoval údaje o čerpání rozpočtu, eskalaci rizik a nesrovnalostí vrámci procesu řídící kontroly a 
vyhodnocoval finanční stabilitu organizací při využití dat pořízených v procesu finanční kontroly a 
účetnictví. 
- V prostředí příspěvkových organizací města Žďár nad Sázavou jsou dnes provozovány 2 oddělené 
informační systémy pro finanční a ekonomické řízení příspěvkových organizací. Všechny PO používají 
jednotně 1 systém pro finanční řízení (finanční plánování, finanční kontrolu, evidenci a uveřejňování 
smluv do ISRS). Dále jsou v prostředí PO používány 4 nejednotné účetní systémy, které nejsou se 
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systémem pro finanční řízení úzce propojeny a nedochází tak k automatickému přenosu dat. Tyto 
ekonomické systémy také nekomunikují s datovým skladem zřizovatele. 

Co je cílem projektu? 
Hlavním cílem předkládaného projektu je zvýšení transparentnosti a efektivity veřejné správy 
prostřednictvím rozvoje a pořízení nových informačních a komunikačních systémů v oblastech: 
- komunikační portál mezi zřizovatelem a příspěvkovými organizacemi 
- manažerský informační systém pro podporu pravidelného reportingu finančního řízení PO 
- sjednocení výstupů ekonomických informačních systémů pro podporu procesu finančního řízení PO 

Jaká změna/y je/jsou v důsledku projektu očekávána/y? 
V důsledku realizace projektu budou pořízeny dva nové informační systémy a jeden stávající systém 
bude modernizován. Také dojde k pořízení příslušného SW pro provoz nově vytvořených a 
modernizovaných informčních systémů. Realizace bude provázána s celou řadou přínosů, a to 
zejména pro pracovníky městského úřadu, stejně jako pro pracovníky příslušných příspěvkových 
organizací a občany. Přínosy projektu lze spatřovat v oblastech: 
- zvýšení efektivity a transparentnosti veřejné správy 
- eliminace papírového zpracování dat 
- urychlení přístupu k datům ze strany pracovníků městského úřadu, ale i občanů a dalších uživatelů 
- rozvoj využití a kvality systémů IKT 
- snížení administrativní instituce, usnadnění a zrychlení úkonů prováděných v zájmu veřejnosti jako 
předpoklad socioekonomického rozvoje regionu 
- rozšíření a modernizace stávající infrastruktury v oblasti IT 
- zajištění dostatečného zálohování dat z hlediska kvality a potřebného prostoru 
- zlepšení propojenosti dat s příspěvkovými organizacemi MěÚ Žďár nad Sázavou 

Jaké aktivity v projektu budou realizovány? 
Hlavními aktivitami projektu jsou : 
- Vytvoření nového komunikačního portálu mezi zřizovatelem a příspěvkovými organizacemi 
- Vytvoření manažerského informačního systému pro podporu pravidelného reportingu finančního 
řízení PO 
- Modernizace stávajícího systému finančního řízení příspěvkových organizací díky sjednocení 
výstupů ekonomických informačních systémů a rozšíření stávajícího systému pro finanční řízení o 
nové funkcionality v oblasti integrovaného účetnictví pro příspěvkové organizace, včetně napojení na 
datový sklad zřizovatele, zrychlení a zjednodušení vnitřních procesů, provozování informačního 
systému z ICT centra města pro všechny PO, podpory uživatelského jména elektronických podpisů a 
časových razítek a propojení EIS se systémem elektronické finanční kontroly 
- Pořízení nového SW nutného pro bezpečný a spolehlivý provoz nově vytvořených informačních 
systémů 

Vedlejšími aktivitami projektu jsou: 
- Studie proveditelnosti 
- Zpracování zadávacích podmínek k zakázkám a na organizaci výběrových a zadávacích řízení 
- Povinná publicita 
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Popis realizačního týmu projektu : 
Projektový tým se bude pravidelně scházet v průběhu všech fází projektu, zpravidla jednou měsíčně. 
Cílem těchto setkání bude sdílení a předání základních informací o vývoji projektu, specifikace cílů 
projektu, harmonogramu jednotlivých činností, plnění úkolů ze strany členů projektového týmu a 
jejich následné kontroly. 
Funkce členů týmu: 
- Garant - podpis smluv a dokumentů ve vztahu k projektu 
- Vedoucí - řízení projektu na straně žadatele, organizace výběrových řízení, podpora a prosazování 
projektu v jednání rady nebo zastupitelstva města, formulace rozvojových potřeb úřadu a města, 
vytváření podmínek pro vlastní realizaci 
- Administrátor - koordinace přípravných aktivit, organizace přípravy podkladů pro VŘ, rozpočtu, 
průzkumu trhu, kodinace projektových aktivit uvnitř organizace vůči externím dodavatelům, zajištění 
jednotného rámce publicity 
- Asistent administrace- dohled nad dodržováním podmínek datačního titulu, soulad realizace 
projektu s podmínkami výzvy/Smlouvy o poskytnutí dotace, zpracování zpráv v době realizace a 
udržitelnosti projektu 
- Správce sítě- spolupráce na přípravě SP, přípravě ZD, zajištění součinnosti za zadavatele při realizaci 
a implementaci technického řešení od dodavatele, převzetí technického řešení od dodavatele 
- Právník - zajištění souladu s legislativou 
- Bezpečnostní správce - schválení a ověření bezpečnostního konceptu, zajištění souladu s 
bezpečnostním konceptem 
- Vedení účetnictví a dokumentace - vedení odděleného účetnictví a bankovního podúčtu projektu, 
kontrola a zakládání účetních dokladů, příprava těchto podkladů pro zpracování MZ 
- Zastupitelské orgány - schválení přistoupení k projektu, financování, podpisu dodavatelských smluv, 

právních kroků 

Jak bude zajištěno šíření výstupů projektu? 
Po vydání právního aktu a v průběhu realizace projektu bude žadatel informovat veřejnost na svých 
webových stránkách o získané podpoře: http://www.zdarns.cz/. Po zahájení realizace projektu umístí 
na viditelném místě v místě realizace projektu plakát o minimální velikosti A3 s názvem projektu, 
hlavním cílem projektu a informací o spolufinancování projektu Evropskou unií. Poskytovatel dotace 
bude informován o plnění povinné publicity prostřednictvím zpráv o realizaci projektu. 

V čem je navržené řešení inovativní? 

Jaká existují rizika projektu? 
Hlavní rizika v realizační fázi projektu: 
- nedostatky v projektové dokumentaci. Eliminace rizika: Důkladný výběr zpracovatelské firmy s 
dostatečnými referencemi a důkladná kontrola dokumentace. Spolupráce na přípravě dokumentace. 
Komunikace s pracovníy CCR. 
- výběr nekvalitního dodavatele. Riziko bude eliminováno díky dúkladně zpracované zadávací 
dokumentací s pečlivě definovanými kvalifikačními požadavky. V průběhu realizace pak bude 
prováděna pravidelná kontrola kvality, dodžování harmonogramu včetně dodržování nezbytných 
právních norem a předpisů. 

Sestava vytvořena v MS2014+ HPDVOREN 10.8.2017 13:51 

5 



- nedodržení termínu realizace. Toto riziko bude ze strany žadatele eliminováno reálným nastavením 
harmonogramu projektu, pravidelnou kontrolou a průběžným vyhodnocováním plnění plánu a 
dodržováním řádné komunikace s poskytovatelem dotace. 

Hlaví rizika ve fázi udržitelnosti: 
- nedodržení indikátorů projekt. Eliminace rizika: Nastavení pravidel kontroly a monitoringu. 

Průběžné vyhodnocování realizace projektu, monitoring plnění indikátorů. 
- nedostatek finančních prostředků. Eliminování tohoto rizika bude dosaženo díky včasné identifikaci 
potřebných zdrojů a jejich plánování, nastavením financování provozní fáze a naplánováním využití 
prostředků z rozpočtu žadatele. 
- neplnění dodavatelských smluv. Eliminace rizika bude dosaženo výběrem vhodných dodavatelů a 
nastavením postihů při nedodržení smluvních podmínek. 

Cílová skupina 

Cílová skupina: 
Podnikatelé a zaměstnanci ve veřejné správě 
Popis cílové skupiny: 
Primární cílovou skupinou jsou zaměstnanci MěÚ a příspěvkových organizací města, kteří budou 
využívat výstupů projektu. TOP management získá efektivní nástroje řízení MěÚ a města a jím 
zřízených příspěvkových organizací. Střední management a řadoví zaměstnanci MěÚ získají 
efektivnější nástroje pro výkon pracovní činnosti nebo agendy. 

Subjekty projektu 

Typ subjektu: 
Kód státu: 
Název subjektu: 
Jméno: 
Příjmení: 
IČ: 
IČ zahraniční: 
RČ: 
Datum narození: 
DIČ / VAT id: 
Právní forma: 

Sestava vytvořena v MS2014+ 

Žadatel/příjemce 
CZE - Česká republika 
Město Žďár nad Sázavou 

00295841 

Obec 
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Je subjekt právnickou osobou?: 
Datum vzniku: 
Typ plátce DPH: 

Procentní podíl: 
Počet zaměstnanců: 
Roční obrat (EUR): 
Bilanční suma 
roční rozvahy (EUR): 
Velikost podniku: 
Zahrnout subjekt do definice jednoho podniku: 

Ano 

Jsem plátce DPH a nemám zákonný nárok na 
odpočet DPH ve vztahu k aktivitám projektu 

Ano 

Adresy subjektu 

Kód státu: 
Typ adresy: 
Název kraje: 
Název okresu: 
Název ORP: 
Městská část: 
Obec: 
Část obce: 
Ulice: 
PSČ: 
Číslo orientační: 
Číslo popisné/ 
evidenční: 
Kód druhu čísla 
domovního: 
WWW: 

CZE - Česká republika 
Adresa oficiální (adresa sídla organizace) 
Kraj Vysočina 
Žďár nad Sázavou 
Žďár nad Sázavou 

Žďár nad Sázavou 
Žďár nad Sázavou 1 
Žižkova 
591 01 
1 
227 

1 

Osoby subjektu 

Titul před jménem: 
Jméno: 
Příjmení: 
Titul za jménem: 
Telefon: 
Mobil: 
Email: 
Hlavní kontaktní osoba: 
Statutární zástupce: 

Titul před jménem: 

Sestava vytvořena v MS2014+ 

Mgr. 
Zdeněk 
Navrátil 

 
 

Ano 

Ing. 
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Jméno: 
Příjmení: 
Titul za jménem: 
Telefon: 
Mobil: 
Email: 
Hlavní kontaktní osoba: 
Statutární zástupce: 

Účty subjektu 

Umístění 

Dopad projektu: 

595209 Žďár nad Sázavou 

Místo realizace: 

595209 Žďár nad Sázavou 
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Jan 
Prokop 

 
 

Ano 
Ne 



Klíčové aktivity 

Název klíčové aktivity: Vytváření nových a modernizace stávajících podpůrných 
informačních systémů. 

Etapy projektu 

Pořadí etapy: 1 
Název etapy: Pořízení a implementace informačních systémů 
Předpokládané datum zahájení: 1. 4. 2017 
Předpokládané datum ukončení: 30. 11. 2018 
Předpokládaná doba trvání (v měsících): 20,00 
Popis etapy: 
Zpracování Sudie proveditelnosti: Příprava a realizace zadávacích a výběrových řízení. Pořízení a 
implementace informačních systémů. Testovací provoz. 

Sestava vytvořena v MS2014+ 
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Rozpočet roční 

Kód Název Částka celkem Procento 

1 Celkové výdaje 4 851 943,00 100,00 

1.1 Celkové způsobilé výdaje 3 706 593,00 76,39 

1.1.1 Celkové způsobilé výdaje - investiční 3 551 350,00 95,81 

1.1.1.1 Pořízení majetku 3 551 350,00 100,00 

1.1.1.1.1 Pořízení drobného hmotného majetku 0,00 0,00 

1.1.1.1.2 Pořízení drobného nehmotného majetku 0,00 0,00 

1.1.1.1.3 Pořízení dlouhodobého hmotného majetku 0,00 0,00 

1.1.1.1.4 Pořízení dlouhodobého nehmotného majetku 3 551 350,00 100,00 

1.1.2 Celkové způsobilé výdaje - neinvestiční 155 243,00 4,19 

1.1.2.1 Nákupy služeb 155 243,00 100,00 

1.1.2.1.1 Pořízení služeb bezprostředně souvisejících s realizací projektu 155 243,00 100,00 

1.1.2.1.2 Stavební úpravy 0,00 0,00 

1.1.2.2 Publicita projektu 0,00 0,00 

1.1.2.2.1 Povinná publicita 0,00 0,00 

1.2 Celkové nezpůsobilé výdaje 1 145 350,00 100,00 

1.2.1 celkové nezpůsobilé výdaje - investiční 889 350,00 77,65 

1.2.2 Celkové nezpůsobilé výdaje - neinvestiční 256 000,00 22,35 

Rozpočet roční - přehled za jednotlivé roky 

Kód Částka za 
l.rok 

Částka za 
2.rok 

Částka za 
3.rok 

Částka za 
4.rok 

Částka za 
5.rok 

Částka za 
6.rok 

Částka za 
7.rok 

Částka za 
8.rok 

Částka za 
9.rok 

Částka za 
lO.rok 

Částka 
celkem 

Procento 

1 1 0 1 398,00 57 845,00 3 688 285,00 225 870,00 225 870,00 225 870,00 225 870,00 100 935,00 0,00 0,00 4 8 5 1 943,00 100,00 

1.1 1 0 1 398,00 53 845,00 3 5 5 1 350,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 706 593,00 76,39 

1.1.1 0,00 0,00 3 5 5 1 350,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 5 5 1 350,00 9 5 , 8 1 

1.1.1.1 0,00 0,00 3 5 5 1 350,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 5 5 1 350,00 100,00 
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1.1.1.1.1 Ü,ÜÜ Ü,ÜÜ Ü,ÜÜ Ü,ÜÜ Ü,ÜÜ Ü,ÜÜ Ü,ÜÜ Ü,ÜÜ Ü,ÜÜ Ü,ÜÜ Ü,ÜÜ Ü,ÜÜ 

1.1.1.1.2 Ü,ÜÜ Ü,ÜÜ Ü,ÜÜ Ü,ÜÜ Ü,ÜÜ Ü,ÜÜ Ü,ÜÜ Ü,ÜÜ Ü,ÜÜ Ü,ÜÜ Ü,ÜÜ Ü,ÜÜ 

1.1.1.1.3 Ü,ÜÜ Ü,ÜÜ Ü,ÜÜ Ü,ÜÜ Ü,ÜÜ Ü,ÜÜ Ü,ÜÜ Ü,ÜÜ Ü,ÜÜ Ü,ÜÜ Ü,ÜÜ Ü,ÜÜ 

1.1.1.1.4 Ü,ÜÜ Ü,ÜÜ 3 5 5 1 35Ü,ÜÜ Ü,ÜÜ Ü,ÜÜ Ü,ÜÜ Ü,ÜÜ Ü,ÜÜ Ü,ÜÜ Ü,ÜÜ 3 5 5 1 35Ü,ÜÜ 1ÜÜ,ÜÜ 

1.1.2 1Ü1 398,ÜÜ 53 845,ÜÜ Ü,ÜÜ Ü,ÜÜ Ü,ÜÜ Ü,ÜÜ Ü,ÜÜ Ü,ÜÜ Ü,ÜÜ Ü,ÜÜ 155 243,ÜÜ 4,19 

1.1.2.1 1Ü1 398,ÜÜ 53 845,ÜÜ Ü,ÜÜ Ü,ÜÜ Ü,ÜÜ Ü,ÜÜ Ü,ÜÜ Ü,ÜÜ Ü,ÜÜ Ü,ÜÜ 155 243,ÜÜ 1ÜÜ,ÜÜ 

1.1.2.1.1 1Ü1 398,ÜÜ 53 845,ÜÜ Ü,ÜÜ Ü,ÜÜ Ü,ÜÜ Ü,ÜÜ Ü,ÜÜ Ü,ÜÜ Ü,ÜÜ Ü,ÜÜ 155 243,ÜÜ 1ÜÜ,ÜÜ 

1.1.2.1.2 Ü,ÜÜ Ü,ÜÜ Ü,ÜÜ Ü,ÜÜ Ü,ÜÜ Ü,ÜÜ Ü,ÜÜ Ü,ÜÜ Ü,ÜÜ Ü,ÜÜ Ü,ÜÜ Ü,ÜÜ 

1.1.2.2 Ü,ÜÜ Ü,ÜÜ Ü,ÜÜ Ü,ÜÜ Ü,ÜÜ Ü,ÜÜ Ü,ÜÜ Ü,ÜÜ Ü,ÜÜ Ü,ÜÜ Ü,ÜÜ Ü,ÜÜ 

1.1.2.2.1 Ü,ÜÜ Ü,ÜÜ Ü,ÜÜ Ü,ÜÜ Ü,ÜÜ Ü,ÜÜ Ü,ÜÜ Ü,ÜÜ Ü,ÜÜ Ü,ÜÜ Ü,ÜÜ Ü,ÜÜ 

1.2 Ü,ÜÜ 4 ÜÜÜ,ÜÜ 136 935 ,ÜÜ 225 87Ü,ÜÜ 225 87Ü,ÜÜ 225 87Ü,ÜÜ 225 87Ü,ÜÜ 1ÜÜ 935,ÜÜ Ü,ÜÜ Ü,ÜÜ 1 145 35Ü,ÜÜ 1ÜÜ,ÜÜ 

1.2.1 Ü,ÜÜ Ü,ÜÜ 88 935 ,ÜÜ 177 87Ü,ÜÜ 177 87Ü,ÜÜ 177 87Ü,ÜÜ 177 87Ü,ÜÜ 88 935 ,ÜÜ Ü,ÜÜ Ü,ÜÜ 889 35Ü,ÜÜ 77,65 

1.2.2 Ü,ÜÜ 4 ÜÜÜ,ÜÜ 48 ÜÜÜ,ÜÜ 48 ÜÜÜ,ÜÜ 48 ÜÜÜ,ÜÜ 48 ÜÜÜ,ÜÜ 48 ÜÜÜ,ÜÜ 12 ÜÜÜ,ÜÜ Ü,ÜÜ Ü,ÜÜ 256 ÜÜÜ,ÜÜ 22,35 
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Přehled zdrojů financování 

Fáze přehledu financování: 
Měna: 
Název etapy: 
Celkové zdroje: 
Celkové nezpůsobilé výdaje: 
JPP nezpůsobilé: 
Celkové způsobilé výdaje: 
Jiné peněžní příjmy (JPP): 
CZV bez příjmů: 
Příjmy dle čl. 61 obecného nařízení: 
Příspěvek Unie: 
Národní veřejné zdroje: 
Podpora celkem: 
Vlastní zdroj financování: 
% vlastního financování: 
Zdroj financování vlastního podílu: 

Žádost o podporu 
CZK 

4 851 943,00 
1 145 350,00 
0,00 
3 706 593,00 
0,00 
3 706 593,00 
0,00 
3 150 604,05 
555 988,95 
3 335 933,70 
370 659,30 
10,00 
Finanční prostředky z rozpočtu obcí/obce 

% vlastního financování - více rozvinutý region: 0,00 

Finanční plán 

Pořadí finančního plánu: 1 
Datum předložení: 31. 12. 2018 
Etapa: 1 1 Pořízení a implementace 

informačních systémů 
Záloha - plán: 0,00 
Záloha - Investice: 
Záloha - Neinvestice: 
Vyúčtování - plán: 3 706 593,00 
Vyúčtování - Investice: 3 551 350,00 
Vyúčtování - Neinvestice: 155 243,00 
Vyúčtování - očištěné o příjmy: 0,00 
Vyúčtování - Investice očištěné o příjmy: 0,00 
Vyúčtování - Neinvestice očištěné o příjmy: 0,00 
Závěrečná platba: Ano 

Kategorie intervencí 

Tematický cíl 
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Kód: 
Název: 

Název specifického cíle: 

Procentní podíl: 
Indikativní alokace: 

02 
Zlepšení dostupnosti, využití a kvality 
informačních a komunikačních technologií 
Zvyšování efektivity a transparentnosti veřejné 
správy prostřednictvím rozvoje využití a kvality 
systémů IKT 
100,00 
3 150 604,05 

Oblast intervence 

Kód: 
Název: 

Název specifického cíle: 

Procentní podíl: 
Indikativní alokace: 
Koeficient klimatické změny: 
Podskupina: 

Skupina: 

078 
Služby elektronické veřejné správy (e-
government) a žádosti (včetně elektronického 
zadávání veřejných zakázek, IKT opatření 
na podporu reformy veřejné správy, počítačové 
bezpečnosti, opatření pro důvěru a ochranu 
soukromí, elektronického soudnictví (e-justice) 
a e-demokracie) 
Zvyšování efektivity a transparentnosti veřejné 
správy prostřednictvím rozvoje využití a kvality 
systémů IKT 
100,00 
3 150 604,05 
0,00 
Informační a komunikační technologie (IKT) -
stimulace poptávky, aplikace a služby 
Rozvoj vnitřního potenciálu 

Vedlejší téma ESF 

Forma financování 

Kód: 
Název: 
Procentní podíl: 
Indikativní alokace: 

01 
Nevratný grant 
100,00 
3 150 604,05 

Ekonomická aktivita 

Kód: 
Název: 
Procentní podíl: 

18 
Veřejná správa 
100,00 
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Indikativní alokace: 3 150 604,05 

Mechanismus územního plnění 

Kód: 
Název: 
Procentní podíl: 
Indikativní alokace: 

07 
Nepoužije se 
100,00 
3 150 604,05 

Lokalizace 

Kód: 
Název: 
NUTS2: 
NUTS1: 
Procentní podíl: 
Indikativní alokace: 

CZ063 
Kraj Vysočina 
Jihovýchod 
Česká republika 
100,00 
3 150 604,05 

Typ území 

Kód: 
Název: 

Procentní podíl: 
Indikativní alokace: 

02 
Malé městské oblasti (střední hustota > 5000 
obyvatel) 
100,00 
3 150 604,05 

Indikátory 

Kód indikátoru: 
Název indikátoru : 
ENVI: 
Výchozí hodnota: 
Datum výchozí hodnoty: 
Cílová hodnota: 
Datum cílové hodnoty: 
Měrná jednotka: 
Typ indikátoru: 
Definice indikátoru: 
Informačním systémem je funkční celek nebo jeho část zabezpečující cílevědomou a systematickou 
informační činnost. Každý informační systém zahrnuje data, která jsou uspořádána tak, aby bylo 

30500 
Počet pořízených informačních systémů 

0. 000 
1. 4. 2017 
3,000 
30. 11. 2018 
Počet IS 
Výstup 
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možné jejich zpracování a zpřístupnění, provozní údaje a dále nástroje umožňující výkon 
informačních činností. Pořízeným systémem je systém upravený, konfigurovaný, nově vybudovaný a 
zajišťující novou funkcionalitu /nové funkcionality informačního systému. 
Popis hodnoty: 
Indikátor 3 05 00 Počet nově pořízených systémů: Hodnota indikátoru vychází z počtu pořízených 
informačních systému v rámci projektu. Projekt je zaměřen na vytvoření dvou nových informačních 
systémů a modernizaci jednoho stávajícího systému. Cílová hodnota indikátoru je tedy 3. 
Dosažená hodnota indikátoru bude vykazvána v systému MS 2014+ prostřednictvím průběžných 
zpráv o realizaci projektu, závěrečné zprávy o realizaci projektu a zpráv o udržitelnosti projektu. 

Kód indikátoru: 30515 
Název indikátoru: Nová funkcionalita informačního systému 

Definice indikátoru: 
Jedná se o nové funkcionality zavedené v rámci informačních a komunikačních technologií veřejné 
správy. Funkcionalita je hierarchicky uspořádaný souhrn poskytovaných, požadovaných nebo 
plánovaných funkcí. 
A) U aktivit spojených s - eGovermentem, bude novou funkcionalitou informačního systému 
například: 
- samoobslužný proces veřejné správy a/nebo 
- propojování datového fondu veřejné správy a/nebo 
- zajištění provozní spolehlivost a bezpečnosti a/nebo 
- dostupnost služeb veřejné správy a/nebo 
- interoperabilita na území státu s přesahem v rámci EU a/nebo 
- celoplošná dostupnost 

B) U aktivit spojených s - modernizací specifických informačních a komunikačních systémů VS, bude 
novou funkcionalitou informačního systému například: 
- samoobslužný proces pro úředníky veřejné správy a/nebo 
- integrace datového fondu orgánů veřejné moci (dále jen OVM) a jeho propojení s dalšími OVM 
a/nebo 
- interoperabilita na území státu s přesahem i např. v rámci EU a/nebo 
- logická centralizace a celoplošná dostupnost v rámci OVM sdílejících provozní informační systém 
a/nebo 
- celoplošná dostupnost specifických informačních a komunikačních systémů a/nebo 
- zrychlení a zjednodušení vnitřních procesů veřejné správy a/nebo 
- zvýšená spolehlivost, bezpečnost a průchodnost provozních informačních systémů, spravovaných 
jednotlivými OVM s využitím sdílení ICT platforem a/nebo 
- elektronizované vnitřní procesy. 

Popis hodnoty: 
V rámci projektu jsou relizovány aktivity spojené s pořízením nových a modernizací stávajících 
infromačních a komunikačních systémů VS, k nimž byly identifikovány tyto funkcionality: 
- Zvýšená spolehlivost, bezpečnost a dostupnost provozních informačních systémů (modernizace či 
vytvoření nových provozních informačních systémů se zajištěním zvýšení sledovaných parametrů) 
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- Zrychlení a zjednodušení vnitřních procesů a elektronizace vnitřních procesů, vytvořením standardů 
výkonu VS a vytvořením či úpravou agendových informačních systémů s možností podpory 
procesního postupu (vytvoření popisu procesních postupů s podporou elektronizace bez nutnosti 
předávání údajů do neelektronické formy mimo zvláštní případy jako jsou may a podpobné grafické 
formáty) 
-Elektronické vnitřní procesy (zavedení elektronizace do vnitřních procesů s doloženým přínoem pro 
zvýšení efektivity těchto procesů) 

Veřejné zakázky 

Pořadové číslo veřejné zakázky: 0001 
Stav veřejné zakázky: Plánována 
Evidenční číslo veřejné zakázky v ISVZ: 
Je veřejná zakázka evidována v NEN?: 
Veřejná zakázka je významná dle §16a ZVZ: 
Sdružení zadavatelů: 
Veřejná zakázka napříč projekty: 
Určení dalších projektů se stejnou veřejnou 
zakázkou: 
Předpokládané údaje o veřejné zakázce 
Pracovní název veřejné zakázky: Výběr dodavatele - pořízení infromačních 

systémů 
Předpokládaný typ kontraktu Smlouva 
zadávacího/výběrového řízení: 
Předpokládané datum zahájení 1. 1. 2018 
zadávacího/výběrového řízení: 
Předpokládaný kód CPV: 
Předpokládaný název CPV: 

Základní údaje o veřejné zakázce 
Název veřejné zakázky: 
Typ kontraktu zadávacího/výběrového řízení: 
Režim veřejné zakázky: Podlimitní 
Druh zadávacího řízení/výběrového řízení: 
Specifikace druhu zadavatele: Veřejný 
Kód CPV: 
Název CPV: 
Měna: 
Výše DPH: 
Datum zahájení zadávacího/ 
výběrového řízení: 
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Předpokládané datum ukončení 31. 3. 2018 
zadávacího/výběrového řízení: 
Předpokládaná hodnota veřejné zakázky 
bez DPH: 

Předpokládaná hodnota veřejné zakázky vážící 
se k projektu 
Bez DPH: 
Bez DPH - způsobilé výdaje: 
S DPH - způsobilé výdaje: 

Skutečně uhrazená cena vážící se k projektu 
Bez DPH: 
S DPH: 
Bez DPH - způsobilé výdaje: 
S DPH - způsobilé výdaje: 
Bez DPH - nezpůsobilé výdaje: 
S DPH - nezpůsobilé výdaje: 
Datum uhrazení: 

Smlouvy/Dodatky 
Datum podpisu smlouvy: 
Cena veřejné zakázky dle smlouvy 
bez DPH.: 
Datum podpisu dodatku: 
Cena veřejné zakázky po uzavření dodatku 
bez DPH: 

Sankční krácení 

Předpokládaný druh veřejné zakázky 

Předpokládaný druh veřejné zakázky: Služby 
Předpokládaný nový druh veřejné zakázky: 
Stručný popis předpokládaného druhu veřejné 
zakázky: 

Druh veřejné zakázky 

Veřejné zakázky - etapy 
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Údaje o dodavateli / dodavatelích 

Údaje o námitkách 

Smlouva 

Dodatek 

Návrh na ÚOHS 

Podnět na ÚOHS 

Přílohy k VZ 

Horizontální principy 

Typ horizontálního principu: Rovné příležitosti a nediskriminace 
Vliv projektu na horizontální princip: Neutrální k horizontálnímu principu 
Popis a zdůvodnění vlivu projektu na horizontální princip: 
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Typ horizontálního principu: Udržitelný rozvoj (environmentální indikátory) 
Vliv projektu na horizontální princip: Neutrální k horizontálnímu principu 
Popis a zdůvodnění vlivu projektu na horizontální princip: 

Typ horizontálního principu: Rovné příležitosti mužů a žen 
Vliv projektu na horizontální princip: Neutrální k horizontálnímu principu 
Popis a zdůvodnění vlivu projektu na horizontální princip: 

Čestná prohlášení 

Název čestného prohlášení: 
Čestné prohlášení 
Text čestného prohlášení: 
Čestně prohlašuji, že: 
a) ke dni podání žádosti nemám závazky vůči orgánům veřejné správy po lhůtě splatnosti (zejména 
daňové nedoplatky a penále, nedoplatky na pojistném a na penále na veřejné zdravotní pojištění, na 
pojistném a penále na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, na odvodech 
za porušení rozpočtové kázně či další nevypořádané finanční závazky z jiných projektů, 
spolufinancovaných z rozpočtu EU vůči orgánům, které prostředky z těchto fondů poskytují); 
b) nejsem v likvidaci ve smyslu zákona č. 89/2012, občanský zákoník, v úpadku, hrozícím úpadku či 
proti mně není vedeno insolvenční řízení ve smyslu zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech 
jeho řešení (insolvenční zákon); 
c) na mě (žadatele) nebyl vydán inkasní příkaz po předcházejícím rozhodnutí Evropské komise 
prohlašujícím, že poskytnutá podpora je protiprávní a neslučitelná se společným trhem, 
d) osoby vykonávající funkci statutárního orgánu žadatele, nebo osoby, oprávněné jednat jeho 
jménem, nebyly pravomocně odsouzeny pro trestný čin, jehož skutková podstata souvisela s 
předmětem činnosti žadatele, nebo pro trestný čin dotačního podvodu či jiný hospodářský trestný čin 
nebo trestný čin proti majetku nebo pro trestné činy úplatkářství nebo účasti na zločinném spolčení 
nebo pro trestný čin poškozování zájmů EU, 
e) předložená žádost o podporu je v souladu s právními předpisy České republiky a Evropské unie; 
f) na způsobilé výdaje, zahrnuté v této žádosti o podporu jsem neobdržel žádnou jinou podporu ze 
zdrojů Evropské unie nebo z národních zdrojů; 

Zavazuji se, že: 
a) jsem se seznámil s obsahem žádosti o podporu; 

b) mám zajištěny veškeré potřebné zdroje na realizaci projektu podle pravidel financování 
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Integrovaného regionálního operačního programu (subjekty typu OSS a PO OSS: zavazuji se, že budu 
prostředky nárokovat ze státního rozpočtu na příslušný rok); 
c) v žádosti o podporu nejsou uvedeny citlivé osobní údaje ani skutečnosti zakládající obchodní 
tajemství a žádost neobsahuje informace chráněné autorským právem. 
Prohlašuji, že jsem oprávněn učinit toto prohlášení, údaje uvedené v žádosti o podporu, v jejích 
přílohách a v tomto prohlášení jsou pravdivé a úplné a jsem si vědom právních následků a sankcí, 
které vyplývají z uvedení nepravdivých nebo neúplných údajů, a případného trestního stíhání. 

Souhlasím se zpracováním a uchováním osobních údajů v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o 
ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů. Tento souhlas uděluji do 31. 12. 2028. 
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ZKRATKY A POJMY  

Tato kapitola obsahuje seznam použitých zkratek v textu se slovním vyjádřením významu zkratky 
nebo vysvětlením pojmu. 

Zkratka  Význam  
CRR Centrum regionálního rozvoje 
ČSÚ Český statistický úřad 
DIČ Daňové identifikační číslo  

 
FK Finanční kontrola 
FP Finanční plán 
HW Hardware 
ICT/IKT Informační a komunikační technologie 

 
IČ Identifikační číslo 
IOP Integrovaný operační program 
IROP Integrovaný regionální operační program 
IS Informační systém 
MěÚ Městský úřad 
MIS Monitorovací informační systém 
ORP Obec s rozšířenou působností 
OVM Orgán veřejné moci 
PO Příspěvková organizace 
SaaS Software jako služba z angl. Software as a 

Service 
SW Software 
SWOT Analýza silných a slabých stránek, příležitostí a  

hrozeb z anglického Strengths, Weaknesses,  
Opportunities, Threats 

ÚSC Územně samosprávný celek 
VS Veřejná správa 
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• Základní umělecká škola Františka Drdly, Žďár nad Sázavou, Doležalovo náměstí 4, 
příspěvková organizace 

Městský úřad současně zajišťuje úkoly, které mu plynou z jeho postavení právnické osoby. 
Zajišťuje dále po stránce organizační, technické a administrativní činnost zastupitelstva, rady, 
výborů zastupitelstva, komisí rady a dalších orgánů města a vyřizuje konkrétní záležitosti spadající 
do jeho působnosti.  
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4.2 Popis cílových skupin projektu 

Cílové skupiny pro projekt jsou následující:  

Zaměstnanci veřejné správy (zaměstnanci městského úřadu) a politická reprezentace: 

Zaměstnanci městského úřadu Žďár nad Sázavou s výjimkou pomocných pracovníků, tj. celkem 
119 osob: 

 tajemník (top management),  
 13 vedoucích pracovníků – vedoucích odborů (střední management)  
 105 řadových pracovníků 

Politická reprezentace (starosta, místostarosta, radní a další volení zástupci): 

 1 starosta (top management) 
 1 místostarosta (top management)  
 další členové poltické reprezentace: 27 členů zastupitelstva, z toho 9 členů rady města, 

včetně výše uvedených starosty a místostarostů.  

Primární cílovou skupinou jsou zaměstnanci MěÚ a příspěvkových organizací města, kteří budou 
využívat výstupů projektu. TOP management získá efektivní nástroje řízení MěÚ a města a jím 
zřízených příspěvkových organizací. Střední management a řadoví zaměstnanci MěÚ získají 
efektivnější nástroje pro výkon pracovní činnosti nebo agendy.  

Občané 

Další neméně důležitou cílovou skupinou jsou občané. Nové informační systémy občanům 
především zlepší komfort při návštěvě úřadu a zkrátí čekací dobu při vyřizování některých agend.  

 

 

4.3 Popis cílů a výsledků projektu a jejich vztahu k naplňování SC 3.2 a 
podporovaných aktivit 

Projekt má stanovené cíle, které jsou v souladu s podmínkami vyhlášené výzvy. Cílů bude 
dosaženo prostřednictvím výstupů projektu. Hlavním cílem předkládaného projektu je zvýšení 
efektivity a transparentnosti veřejné správy dosaženého prostřednictvím plnění dílčích cílů v 
podobě rozvoje a pořízení nových informačních a komunikačních systémů v oblastech: 

• zavedení komunikačního portálu mezi zřizovatelem a příspěvkovými organizacemi,  
• zavedení manažerského informačního systému pro podporu pravidelného a průběžného 

reportingu finančního řízení příspěvkových organizací,  
• rozšíření stávajícího systému pro finanční řízení o novou funkcionalitu a to integrovaného 

účetnictví pro příspěvkové organizace včetně napojení na datový sklad zřizovatele. 
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Žadatel město Žďár nad Sázavou v minulosti zrealizoval celou řadu projektů investičních i 
neinvestičních. Z oblasti eGovernmentu to byly zejména dva projekty realizovaní z Integrovaného 
operačního programu. Jedním z projektů, spolufinancovaným z dotací EU, byl projekt „Rozvoj 
služeb Technologického centra ORP Žďár nad Sázavou“ reg. č. CZ.1.06/2.1.00/22.09611. Tento 
projekt z oblasti eGovernmentu byl realizován 10/2012 – 11/2015. V rámci projektu bylo pořízeno 
HW a SW vybavení, konkrétně cíle spočívali v implementaci nástrojů podporujících:  

- zvýšení transparentnosti veřejné správy prostřednictvím publikace rozklikávacího 
rozpočtu v prostředí webové prezentace města, 

- elektronizaci agend veřejné správy v oblasti rezervačního systému času úředníka a 
zavedení systému pro podporu spolupráce (groupware), 

- zvyšování efektivity řízení příspěvkových organizací prostřednictvím jejich finančního 
řízení, 

- zvýšení bezpečnost provozované infrastruktury prostřednictvím zavedení systému pro 
sledování provozu na vnitřní síti, 

- rozšíření technologického centra o platformu pro virtualizaci. 

Tento projekt navazoval na předchozí projekt „Rozvoj služeb eGovernmentu ve Žďáře nad 
Sázavou - část I.-III.“ Výzvy 06 (reg. č. CZ.1.06/2.1.00/06.06817). V rámci projektu bylo 
vybudováno technologické centrum ORP, zajištěno potřebné HW a SW pro provoz aplikací a 
služeb, pořízení spisových služeb pro obce a jejich příspěvkové organizace, upgrade spisové 
služby ORP a pořízení licence spisové služby pro ORP zřízené příspěvkové organizace, vnitřní 
integrace úřadu - sjednocení klíčových databází, zavedení vazeb na centrální systémy 
eGovernmentu (Základní registry, budoucí Portál veřejné správy) a zavedení centrální správy 
informačního systému a jeho uživatelů.  
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5. PODROBNÝ POPIS PROJEKTU 

5.1 Výchozí stav – popis výchozí situace  

V období 03/2014 – 05/2014 byl realizován Pre-audit systému řízení příspěvkových organizací 
(PO), který měl za cíl provést analýzu stávajícího systému řízení PO a identifikovat slabá místa 
systému. Analyzovány byly tyto komponenty sytému: 

 Rámec řízení 
 Finanční řízení 
 Nákupní procesy 
 Personální řízení 
 Kontrola a hodnocení 
 Veřejné služby 

Výsledkem byla Pre-auditní zpráva obsahující popis stávajícího sytému řízení PO s důrazem na 
silné a slabé stránky. Dále byla vydefinována sada doporučení ke zlepšení a zefektivnění celého 
systému. Tato doporučení pak byla dána do souvislostí v rámci implementačního plánu. Zpráva 
byla přijata Radou města včetně implementačního plánu, na základě kterého byl tajemník 
městského úřadu pověřen realizací opatřeních dle implementačního plánu. 

Na základě vybraných opatření byla v roce 2015 vyhlášena veřejná zakázka na realizaci projektu: 
Elektronizace finančního řízení města a jeho organizací, který byl spolufinancován z prostředků 
EU z Evropského fondu pro regionální rozvoj.  V rámci toho projektu byl pořízen SW pro podporu 
finančního řízení města a PO, který zahrnoval: 

 Podporu pro finanční plánování PO 
 Podporu pro výkon finanční kontroly 
 Zajištění přenosu informací potřebných pro finanční řízení města 

V období 11-12/2015 byl zahájen testovací provoz elektronizace finančního řízení města  
a jeho organizací.  

Od 1. 1. 2016 byl spuštěn ostrý provoz ve všech příspěvkových organizací města ve fázi 
schvalování závazků a výdajů. V oblasti příjmů se postupně v měsících březen, duben, květen 
implementovaly procesy nároků a příjmů PO. Všechny PO mají také nastaveny své finanční plány, 
které pravidelně v rámci realizace finanční kontroly aktualizují. 

 

Požadovaný stav 

V rámci aktivit výzvy IROP č.28 bude systém řízení PO dále rozvíjen a zlepšován, a to jak na 
základě nerealizovaných opatření z Implementačního plánu, tak na základě zkušeností z již 
realizovaných kroků. Jsou požadovaný tyto aktivity:  

1. Vytvoření komunikačního portálu mezi zřizovatelem a příspěvkovými organizacemi. 
2. Vytvoření manažerského informačního systému pro podporu pravidelného a průběžného 

reportingu finančního řízení příspěvkových organizací. 
3. Modernizace systému finančního řízení příspěvkových organizací 
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- Nově pořízený systém bude také komunikovat s datovým skladem a bude mu 
předávat data potřebná pro ekonomické hodnocení organizací v rámci 
Manažerského informačního systému. 
 

 

 

5.9 Odůvodnění varianty rozvoje stávajícího informačního systému a její vazba 
na provedenou analýzu vnitřního prostředí, SLEPT, SWOT analýzu a na cíle 
projektu 

Příspěvkové organizace (PO) města Žďár nad Sázavou v současné době využívají 2 oddělené 
informační systémy pro finanční a ekonomické řízení příspěvkových organizací. Všechny tyto 
organizace používají jednotně jeden systém pro finanční řízení (finanční plánování, finanční 
kontrolu, evidenci a uveřejňování smluv do ISRS). Dále jsou v prostředí PO používány 4 
nejednotné účetní systémy, které nejsou se systémem pro finanční řízení úzce propojeny a 
nedochází tak k automatickému přenosu dat. Tyto ekonomické systémy také nekomunikují s 
datovým skladem zřizovatele. V rámci projektu budou pořízeny licence k novým modulům a bude 
implementováno účetnictví pro PO skrze konfiguraci systému a školení uživatelů. V rámci projektu 
pak bude rozšířen současný systém pro finanční řízení, a to o integrované účetnictví pro PO 
včetně napojení na datový sklad zřizovatele, což zajistí zefektivnění procesu zpracování 
finančních operací na PO, umožní zavedení kompletní auditní stopy finanční operace pro zpětnou 
kontrolu zřizovatelem a sjednotí stávající účetní systémy.  

 

5.10 Podrobný popis investiční varianty projektu 

5.10.1 Přípravné aktivity vztahující se k předložení žádosti o podporu, např. 
zpracování studií, pří loh, projektové dokumentace 

Přípravné aktivity zahrnují sepsání projektové dokumentace včetně Studie proveditelnosti, 
zpracování technické specifikace pro provedení průzkumu trhu a zpracování a podání žádosti o 
dotaci.  

Předkládaná studie proveditelnosti je zpracována v souladu s dokumentací k výzvě č. 28 v rámci 
Integrovaného regionálního operačního programu. Studie, jež slouží jako povinná příloha žádosti 
o dotaci je zpracována ve spolupráci s žadatelem o dotaci (investorem).  

5.10.2 Popis realizace hlavních aktivit projektu 

5.10.2.1 Aktivita 1 - Vytvoření komunikačního portálu mezi zřizovatelem a 
příspěvkovými organizacemi 

Komunikace s příspěvkovými organizacemi je základním pilířem úspěšného nastavení vztahu 
mezi zřizovatelem a jím zřizovanými organizacemi. S ohledem na rozšířenou dobrou praxi se 
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žadatel rozhodl využít komunikačního portálu PO, který se stane primárním komunikačním 
kanálem a umožní uchovávat jednotlivé verze dokumentů. Je dobrou praxí, že komunikační portál 
umožňuje zadávání úkolů ze strany zřizovatele konkrétní organizaci nebo skupině příspěvkových 
organizací a příspěvkové organizace budou moci klást dotazy/požadavky na zřizovatele. 
Komunikační portál musí být oboustranný. Jen za splnění tohoto předpokladu bude účinným 
nástrojem zefektivňujícím komunikaci, sníží administrativní zatížení na obou stranách a umožní 
tak lépe nastavit řízení příspěvkových organizací. Důležitým aspektem komunikačního portálu je 
také metodická podpora zřizovatele. Pokud si zřizovatel neví rady s odpovědí/pomocí svých PO je 
potřeba aby se přes komunikační portál prostřednictvím metodické podpory mohl obrátit na 
odborníky, kteří na danou problematiku umí kvalifikovaně odpovědět a dokáží sdílet dobrou praxi i 
od ostatních zřizovatelů 

V rámci implementace komunikačního portálu PO musí dojít k také organizačnímu nastavení 
procesu komunikace mezi zřizovatelem a PO formou interních řídících dokumentů.  

5.10.2.2 Aktivita 2 – Vytvoření manažerského informačního systému pro podporu 
pravidelného a průběžného reportingu finančního řízení příspěvkových 
organizací 

Žadatel požaduje on-line reporting a vyhodnocování čerpání rozpočtu, eskalaci rizik a 
nesrovnalostí v rámci procesu řídící kontroly, vyhodnocení finanční stability organizací při využití 
dat pořízených v procesu finanční kontroly a účetnictví. V rámci aktivity budou nastaveny procesy 
pravidelného a průběžného monitorování, auditování a pravidelného informování Rady města o 
stavu finančního řízení celé skupiny organizací. Aktivita se skládá z těchto částí: 

 Licence manažerského informačního systému (MIS) pro Radu, Interní audit a 
veřejnosprávní kontrolu, zástupce Finančního odboru, Tajemníka, ředitelé a ekonomové 
PO 

 Implementace manažerského informačního systému 
 Úprava řídící dokumentace a nastavení metodik pro průběžný a pravidelný controlling 
 Školení uživatelů 
 Ověřovací provoz 
 Metodické podpora MIS a procesu controllingu 

 

5.10.2.3 Aktivita 3 – Modernizace systému finančního řízení příspěvkových organizací 

V prostředí příspěvkových organizací (PO) města Žďár nad Sázavou jsou dnes provozovány 2 
oddělené informační systémy pro finanční a ekonomické řízení příspěvkových organizací. 
Všechny PO používají jednotně 1 systém pro finanční řízení (finanční plánování, finanční kontrolu, 
evidenci a uveřejňování smluv do ISRS). Dále jsou v prostředí PO používány 4 nejednotné účetní 
systémy, které nejsou se systémem pro finanční řízení úzce propojeny a nedochází tak 
k automatickému přenosu dat. Tyto ekonomické systémy také nekomunikují s datovým skladem 
zřizovatele. Cílem této aktivity je tudíž rozšíření stávajícího systému pro finanční řízení o novou 
funkcionalitu, a to integrovaného účetnictví pro příspěvkové organizace včetně napojení na datový 
sklad zřizovatele. Tato aktivita, směřovaná na podporu procesu finančního řízení PO bude 
zajišťovat tyto nové funkčnosti:   

 Automatický přenos dokladů k zaúčtování ze systému finanční kontroly do účetnictví 
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 Automatický přenos informace o uhrazení výdaje z účetnictví do systému finanční 
kontroly. 

 Automatický přenos subjektů (dodavatelů/odběratelů) mezi systémy finanční kontroly a 
účetnictvím. 

 Dostupnost informací o průběhu schvalování z účetního systému. 
 Nově pořízený systém bude také komunikovat s datovým skladem a bude mu předávat 

data potřebná pro ekonomické hodnocení organizací v rámci Manažerského informačního 
systému 

Díky zjednodušení procesu přenosu informací mezi procesy řídící kontroly a účetnictví (bez nutnosti 
fyzického přepisu informací mezi systémy) bude zajištěna nová funkcionalita systému v oblasti 
zrychlení a zjednodušení vnitřních procesů. Provozování informačního systému z ICT centra města 
pro všechny PO, stejně jako podpora uživatelského jména elektronických podpisů a časových razítek 
zajistí funkcionalitu systému v oblasti zvýšené dostupnosti a spolehlivosti. V neposlední řadě pak 
sjednocení účetních systémů dodá možnost provádět srovnávací analýzy hospodaření PO, agregaci 
výstupních dat pro účely analýz a umožní propojení EIS se systémem elektronické finanční kontroly, 
což povede ke snížení administrativní zátěže, odstranění chyb při duplicitním zadávání informací a 
zefektivnění procesů finanční kontroly a účetnictví, přičemž tato elektronizace vnitřních procesů zajistí 
funkcionalitu zvýšení efektivity procesů. 

 

5.10.3 Popis realizace vedlejších aktivit projektu 

Vedlejšími aktivitami projektu jsou: 

- Pořízení studie proveditelnosti 
- Výdaje na zpracování zadávacích podmínek k zakázkám a na organizaci výběrových a 

zadávacích řízení 
- Administrace projektu 

5.10.4 Popis ukončení realizace projektu 

Pořízení informačních systémů 

Realizace aktivit spočívajících v pořízení a následné implementace informačních systémů bude 
ukončena vyhotovení a podpisem protokolu o předání a převzetí díla včetně odstranění vad a 
nedodělků nebo případně jiným dokumentem, který dokládá ukončení všech aktivit souvisejících 
s realizací díla a předání hotového díla objednateli (předávací protokol, dodací list).  

5.10.5 Konečný stav po realizaci projektu  

Aktivita 1 - Vytvoření komunikačního portálu mezi zřizovatelem a příspěvkovými 
organizacemi 

 Směrnice rady pro komunikaci zřizovatele a jeho zřízených organizací 
 Pořízení licence a implementace komunikačního portálu 
 Manuály k portálu 
 Proškolení pracovníci městského úřadu 
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Aktivita 2 – Vytvoření manažerského informačního systému pro podporu pravidelného a 
průběžného reportingu finančního řízení příspěvkových organizací 

• Licence k MIS 
 Implementace MIS na monitorování procesů finančního řízení na PO 
 Proškolení pracovníků městského úřadu v porozumění výstupů a ovládání aplikace 
 Zavedení procesu pravidelného informování rady o hospodaření PO 

Aktivita 3 – Modernizace systému finančního řízení příspěvkových organizací 

 Licence k novým modulům 
 Implementace účetnictví pro PO 

o Konfigurace systému 
o Školení uživatelů 
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5.11 Časový harmonogram realizace podle etap 

Projekt bude realizován v jedné etapě. Časový harmonogram této etapy je rozpracován na 3 fáze 
– přípravnou, realizační a provozní.  

Fáze přípravná 

Fáze přípravná spočívá v přípravě projektu, sepsání projektové dokumentace včetně Studie 
proveditelnosti, v rozhodnutí na základě Studie proveditelnosti, zpracování a podání žádosti o 
dotaci. 

- Zahájení projektu – objednávka služeb na spolupráci a poradenství Expirit, s.r.o. zde dne 
4.4. 2017 

- Příprava projektu a podání žádosti o dotaci – zpracování projektového záměru, průzkum 
trhu pro stanovení rozpočtových cen jednotlivých aktivit projektu, zpracování a podání žádosti 
o dotaci včetně všech povinných příloh 
Termín: do 31.8.2017 

Fáze realizační 

Fáze realizační navazuje na fázi přípravnou. V této fázi dochází po přidělení dotace k samotné 
realizaci projektu, výběru dodavatele pomocí výběrových řízení, dodávce SW a zkušebnímu 
provozu. 

- Příprava a realizace výběrových/zadávacích řízení – zpracování zadávacích dokumentací 
výběrových/zadávacích řízení včetně zpracování technických podkladů, realizace 
výběrových/zadávacích řízení až do uzavření smlouvy 
Termín: 1/2018 – 3/2018 

- Fyzická realizace projektu – aktivity realizovány v jedné etapě 
Termín: 3/2018 – 10/2018 

- Testovací provoz 
Termín: 10/2018-11/2018 

- Datum ukončení fyzické realizace projektu 
Termín: 30.11. 2018  

- Zpracování a předložení závěrečné žádosti o platbu 
Termín: 31.12. 2018 

- Proplacení Závěrečné žádosti o platbu (předpoklad)  
Termín: 31.3. 2019 

Fáze provozní 

Fáze provozní je poslední částí realizace projektu, ve které dochází k běžnému provozu po celou 
dobu udržitelnosti projektu. 

- Zajištění udržitelnosti projektu – 5 let 
Termín: 1.4. 2019 – 31.3. 2024  

 





 

    Strana 25 z 59 

 

5.12 Identifikace dopadů projektu: výčet a popis dopadů realizace a 
provozu projektu  

Realizace projektu bude mít pozitivní dopad na efektivitu úřadu města Žďár nad Sázavou. Zvýší 
se efektivita a transparentnost veřejné správy prostřednictvím rozvoje, využívání a zvyšování 
kvality systémů informačních a komunikačních technologií. Projektový záměr města obsahuje 3 
aktivity: 

Komunikační portál mezi zřizovatelem a příspěvkovými organizacemi 

Komunikace s příspěvkovými organizacemi je základním pilířem úspěšného nastavení vztahu 
mezi zřizovatelem a jím zřizovanými organizacemi. Žadatel se rozhodl využít komunikačního 
portálu PO, který se stane primárním oboustranným komunikačním kanálem, umožní uchovávat 
jednotlivé verze dokumentů, umožní zadávání úkolů ze strany zřizovatele konkrétní organizaci 
nebo skupině příspěvkových organizací a příspěvkové organizace budou moci klást 
dotazy/požadavky na zřizovatele. Komunikační portál bude účinným a efektivním nástrojem pro 
komunikaci, sníží administrativní zatížení na obou stranách a umožní tak lépe nastavit řízení 
příspěvkových organizací. 

Manažerský informační systém pro podporu pravidelného a průběžného reportingu řízení 
příspěvkových organizací 

Zavedení procesu pravidelného a průběžného monitoringu hospodaření příspěvkových organizací 
prostřednictvím Manažerského informačního systému, který bude vyhodnocovat data z datového 
skladu zřizovatele, umožní nastavit procesy pravidelného a průběžného monitorování, auditování 
a pravidelného informování Rady města o stavu finančního řízení celé skupiny organizací. 

Modernizovaný systém finančního řízení příspěvkových organizací 

Rozšíření stávajícího systému pro finanční řízení o novou funkcionalitu integrovaného účetnictví 
pro příspěvkové organizace, včetně napojení na datový sklad zřizovatele, nově zajistí automatický 
přenos dokladů k zaúčtování ze systému finanční kontroly do účetnictví, automatický přenos 
informace o uhrazení výdaje z účetnictví do systému finanční kontroly, automatický přenos 
subjektů (dodavatelů/odběratelů) mezi systémy finanční kontroly a účetnictvím a v neposlední 
řadě také dostupnost informací o průběhu schvalování z účetního systému. Systém bude také 
komunikovat s datovým skladem a bude mu předávat data potřebná pro ekonomické hodnocení 
organizací v rámci Manažerského informačního systému. 

 

 

  5.13 Návaznost projektu na další aktivity žadatele 

Návaznost projektu na již ukončené aktivity žadatele byla uvedena v kap. 4.4.   
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6. ZDŮVODNĚNÍ POTŘEBNOSTI REALIZACE PROJEKTU 

Potřeba realizace projektu vyplývá ze záměrů města Žďár nad Sázavou. Na základě informační 
strategie, informační koncepce, současného stavu, efektivního využití prostředků (možnost 
čerpání finančních prostředků v rámci výzvy č. 28) a finančních možností města Žďár nad 
Sázavou se zástupci města rozhodli realizovat aktivity, resp. pořídit informační systémy, jejichž 
koncept řešení je podrobně popsán v kap. 10.  

Všechny IS budou naplňovat podmínky a specifika dané výzvou č. 28 a jejími přílohami. Bude se 
jednat o nově pořízené/modernizovaný informační systémy, který budou zajišťovat předepsaný 
počet (nových) funkcionalit v počtu tří u každého z nich. Bude se jednat o následující funkcionality: 

 Samoobslužný proces pro úředníky veřejné správy (nový agendový informační systém 
veřejné správy vytvářející podporu samoobslužných procesů pro úředníky veřejné správy 
bez nutnosti zprostředkování služby jiným zástupcem OVM)  

 Zrychlení a zjednodušení vnitřních procesů a elektronizace vnitřních procesů, vytvořením 
standardu výkonu VS a vytvořením či úpravou agendou informačních systémů s možností 
podpory procesního postupu (vytvoření popisu procesních postupů s podporou 
elektronizace bez nutnosti předávání údajů do neelektronické formy mimo zvláštní případy 
jako jsou mapy a podobné grafické formáty)  

 Elektronické vnitřní procesy (zavedení elektronizace do vnitřních procesů) 

 Interoperabilita na území státu s přesahem i např. v rámci EU (vytvoření nebo 
modernizace univerzálního rozhraní pro interoperabilitu a/nebo napojení na existující 
rozhraní pro interoperabilitu) 

Z pohledu ICT, které předkládaný projekt řeší, přispěje jeho realizace ke zlepšení elektronizace 
veřejné správy ve městě. Díky získání dotace bude město schopno efektivně využívat možnosti, 
které IS skýtají.  
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7. MANAGEMENT PROJEKTU A ŘÍZENÍ LIDSKÝCH ZDROJŮ 

Nezbytnou součástí projektu je úvaha o velikosti a kvalitě projektového týmu, který bude zakázku 
realizovat. Garantem a zároveň investorem projektu je město Žďár nad Sázavou.  

Za účelem zajištění správné realizace projektu a jeho řízení po ukončení realizace byl vytvořen 
projektový tým, jehož úkolem je zajištění hladkého a bezproblémového chodu projektu, efektivní 
komunikace při plánování, organizování, řízení a kontrola projektu. Členové projektového týmu se 
skládají z pracovníků městského úřadu Žďár nad Sázavou, případně externích dodavatelů. 

Projektový tým pro realizaci tohoto projektu byl sestaven tak, aby byly jednotlivé pozice členů 
týmu adekvátně zabezpečeny. Významnou roli pro sestavení projektového týmu hrála také 
zkušenost s realizací projektů v minulosti.  

Projektový tým je z hlavní částí tvořen pracovníky Městského úřadu Žďár nad Sázavou.  

Mezi hlavní priority projektového týmu lze zařadit následující činnosti:  

 hladký a bezproblémový průběh projektu, 

 zajištění financování projektu, 

 zisk dotace na projekt, 

 dodržování průběhu projektu. 

Projektový tým se bude během všech fází projektu scházet pravidelných intervalech, zpravidla 
jedenkrát za měsíc, po celou dobu realizace projektu. Cílem schůzek bude předání základních 
informací o vývoji projektu, upřesnění cílů projektu, harmonogramu jednotlivých činností, plnění 
úkolů ze strany členů projektového týmu a jejich následné kontroly. Obsahy schůzek budou 
zdokumentovány v zápisech. Jestliže nastane nestandardní situace, díky které by se projekt začal 
odchylovat od harmonogramu a plánu, bude tato situace bezodkladně řešena osobami, které jsou 
do této aktivity zapojeny spolu s vedoucím projektu, který bude seznámen se situacemi a 
variantami na řešení. Vedoucí projektového týmu bude také informovat zprostředkující subjekt 
IROP a bude vzniklou situaci konzultovat, jestliže metodický pokyn pro příjemce vzniklou situaci 
neřeší. Výsledek konzultace, metodický pokyn pro příjemce či rozhodnutí vedoucího projektu 
budou výsledkem pro řešení vzniklé situace. 
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 zrychlení a zjednodušení vnitřních procesů a elektronizace vnitřních procesů, vytvořením 
standardů výkonu VS a vytvořením či úpravou agendových informačních systémů s možností 
podpory procesního postupu, 

 elektronické vnitřní procesy.  

 

10.3 Vazba monitorovacích indikátorů na cíle projektu a podporované aktivity 

Cílem projektu je zvýšení efektivity a transparentnosti veřejné správy dosaženého prostřednictvím 
plnění dílčích cílů v podobě rozvoje a pořízení nových informačních a komunikačních systémů.  

Tento cíl se tedy shoduje s monitorovacím indikátorem výstupu i s hlavními podporovanými aktivitami:  

 Monitorovací indikátor výstupu projektu – Počet pořízených informačních systémů 
 Hlavní podporovaná aktivita projektu – Vytváření nových a modernizace stávajících 

podpůrných informačních systémů (informační systémy pro řízení, podporu činností a provoz 
příspěvkových organizací krajů a obcí) 

10.4 Očekávané významné multiplikační efekty projektu (např. nepřímo 
vytvořená pracovní místa nebo poptávka), jejich kvantifikovaný odhad 

Realizace projektu nepředpokládá významné multiplikační efekty. 
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11 PŘIPRAVENOST PROJEKTU K REALIZACI 

11.1 Technická připravenost 

Majetkoprávní vztahy  

Majetkoprávní vztahy související s projektem jsou vypořádány. Místo dotčené realizací projektu je ve 
vlastnictví žadatele, což je doloženo v přílohách žádosti o dotaci výpisem z katastru nemovitostí. 

 
Připravenost projektové dokumentace 

Předmětem projektu nejsou stavební úpravy a není tedy připravovaná projektová dokumentace.  

 
Připravenost dokumentace k zadávacím a výběrovým řízením 

V projektu byla realizovaná také potřebná dokumentace k zadávacím a výběrovým řízením – je 
připraven podklad, resp. technická specifikace pro výběr dodavatele informačního systému a 
souvisejícího SW. Výběr dodavatele bude proveden v souladu s pravidly IROP a se zákonem č. 
134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, Metodickým pokynem pro oblast zadávání zakázek pro 
programové období 2014–2020 a Obecnými pravidly pro žadatele a příjemce. (bude) 

Fyzická realizace projektu v době před podáním žádosti o dotaci nebyla zahájena.  

Při další přípravě a realizaci výběrových řízení bude město Žďár nad Sázavou postupovat v souladu 
se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek v aktuálním znění. Jestliže nastane 
situace, že zakázky nebudou spadat do režimu zákona, bude se město Žďár nad Sázavou řídit 
Závaznými postupy pro zadávání zakázek spolufinancovaných ze zdrojů EU, nespadající pod aplikaci 
zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v programovém období 2007-2013, nebo v 
souladu se svými vnitřními předpisy.  

Provozovatel projektu 

Provozovatelem projektu v době realizace i udržitelnosti bude příjemce podpory Město Žďár nad 
Sázavou. 

11.2 Organizační připravenost 

Veškeré postupy a organizační řízení se řídí kompetenčním řádem, který má jasně definovanou 
strukturu odpovědností, pravomocí, předávání informací a běží již na zavedeném principu fungování. 
Odpovědnost za interní komunikaci v rámci projektového týmu nese vedoucí projektového týmu, 
projektový manažer města Žďár nad Sázavou, který svolává schůzky členů týmu za účelem sledování 
postupu projektu a naplňování monitorovacích indikátorů, finanční řízení projektu a čerpání rozpočtu, 
hodnocení a přidělování úkolů v rámci projektu a analýzu chyb a nestandardních řešení situací. Pro 
řešení nepředvídatelných situací může vedoucí projektu svolat také ad hoc jednání členů týmu. 
Rozhodování o takových situacích bude řešeno hlasováním, kdy v případě rovného počtu hlasů, je 
rozhodující hlas vedoucího projektu.  
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Mezi členy projektového týmu dále patří:  

Projektový tým bude doplňovat odborný poradce, který zajistí dohled nad dodržováním dotačního 
titulu, soulad realizace projektu s podmínkami Smlouvy o poskytnutí dotace. Další úloha bude spočívat 
v konzultacích při zpracování průběžných monitorovacích zprávách, závěrečné zprávě a zprávách 
v udržitelnosti projektu.  

V rámci projektu jsou využívány externí služby na: 

 zpracování projektové žádosti a studie proveditelnosti 
 zpracování a administraci výběrového řízení na externí dodavatele.  
 Administrace projektu 

Provozovatel projektu není odlišný od příjemce dotace.  

Majetek pořízený z dotace bude zařazen do majetku města Žďár nad Sázavou a bude řádně 
provozován po dobu udržitelnosti projektu v soulady se Smlouvou o poskytnutí dotace a pravidly 
IROP. 

Provozovatel projektu není odlišný od příjemce dotace.  

11.3 Plán zdrojů financování 

Pro projekt je sestaven plán financování, který vychází z reálných finančních možností žadatele. 
Realizační fáze projektu bude financována ze zdrojů žadatele v kombinaci s dotačními prostředky. 
Žadatel má připraveny finanční prostředky pro předfinancování projektu před proplacením žádosti o 
platbu. Jedná se o prostředky města, které jsou v rezervě pro potřeby investičních akcí. Vydání 
prostředků na realizaci projektu bylo odsouhlaseno zastupitelstvem města.  

V provozní fázi bude chod IS financován z prostředků každoročně vyčleněných v rozpočtu města.  
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12.2 Čisté jiné peněžní příjmy 

Projekt nepředpokládá příjmy. 
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Projekt nepředpokládá provozní příjmy. 

Cash-flow v realizační i provozní fázi projektu bude vyrovnané.  

Veškeré investiční výdaje projektu, způsobilé i nezpůsobilé, budou kryty z příspěvku Unie, 
z finančních prostředků ze státního rozpočtu a z vlastních zdrojů žadatele, a to přímo z rozpočtu 
města. Na předfinancování a spolufinancování způsobilých i nezpůsobilých výdajů bude mít žadatel 
vymezeny prostředky v rozpočtu města.  

Provozní výdaje budou financovány z rozpočtu žadatele (položka Financování provozní ztráty), a to až 
do konce udržitelnosti projektu. 
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15 ZÁVĚREČNÉ HODNOCENÍ EFEKTIVITY A UDRŽITELNOSTI PROJEKTU 

Udržitelnost je dle metodiky stanovené poskytovatelem minimálně pět let. Žadatel v této době bude 
řádně zajišťovat provoz nově pořízeno IS v souladu se Smlouvou o poskytnutí dotace. Udržitelnost 
bude zajištěna ve třech částech – provozní, finanční a administrativní:  

- provozní – žadatel má zkušenosti s realizací obdobných investičních projektů a má všechny 
potřebné předpoklady, aby zvládl provoz IS udržet. Projekt bude zaštiťovat zkušený tým, který 
v minulosti realizoval projekty z IROP 

- finanční – žadatel má zajištěny prostředky pro provozní fázi projektu, a to z rozpočtu města. 
Každoročně bude schvalován rozpočet podle přepokládaných nákladů.  

- administrativní – žadatel má zajištěn realizační tým, který zaručí zdárný průběh udržitelnosti 
projektu. Bude zajištěno zpracování povinných příloh podkladů pro poskytovatele dotace – 
zprávy o udržitelnosti projektu. Bude také zajištěna archivace dokumentace související 
s realizací projektu v souladu se zásadami pravidel IROP:  

Projekt bude provozován v rámci informační infrastruktury a bude plně začleněn do jeho organizační a 
informační architektury. Celý projekt bude řídit kvalifikovaný a zkušený realizační tým, který má 
zkušenosti s projekty z Integrovaného operačního programu.  

Z technologického hlediska bude zajišťována během realizace projektu i po jeho skončení také 
pravidelná technická podpora, která bude zakotvena ve smlouvě s dodavatelem. Tato technická 
podpora bude sloužit k tomu, aby bylo město Žďár nad Sázavou schopno poskytovat plánované 
služby v plném rozsahu.  

Veškeré technické vybavení a nakoupený SW zůstane v majetku města Žďár nad Sázavou po celou 
dobu udržitelnosti projektu. Udržitelnost projektu bude zajištěna také pravidelným servisem. Veškeré 
náklady spojené s provozem budou financovány z rozpočtu města Žďár nad Sázavou.  

Projekt je ve všech hodnocených rovinách (provozní, finanční i administrativní) dlouhodobě udržitelný. 

Jak již bylo uvedeno v kap. 5, potřeba realizace projektu vyplývá ze záměrů města Žďár nad Sázavou. 
Na základě informační strategie, informační koncepce, současného stavu, efektivního využití 
prostředků (možnost čerpání finančních prostředků v rámci výzvy č. 28) a finančních možností města 
Žďár nad Sázavou se zástupci města rozhodli realizovat popisovaný projektový záměr.  

Pokud by projekt realizován nebyl, znamenalo by to nulové investice a provozní náklady, také by 
odpadlo riziko nepřidělení dotace a město by nebylo zavázáno k udržení výstupů. Naopak mezi 
nevýhody by se dalo zařadit např. přetrvávající vysoká administrativní zátěž úředníků, zastaralé SW 
vybavení, resp. neexistence IS. Oproti tomu varianta úplné realizace projektu, tedy projektu, tak jak je 
předložen přináší městu zejména zefektivnění procesů v oblasti veřejné správy. Naproti tomu jsou zde 
nevýhody či rizika jako např. časová a administrativní náročnost v souvislosti s realizací projektu, 
možnost výběru nekvalitního dodavatele vzešlého z veřejné zakázky a následně špatné a nutnost 
zajištění technické podpory po dobu udržitelnosti projektu.  
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INTEGROVANÝ REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM 

 

 

 

SPECIFICKÝ CÍL 3.2 

PRŮBĚŽNÁ VÝZVA Č. 28 

 

PŘÍLOHA Č. 3  

 
NÁZEV PROJEKTU: ROZVOJ INFORMAČNÍCH SYSTÉMŮ MĚSTA ŽĎÁR NAD 

SÁZAVOU 

ŽADATEL: MĚSTO ŽĎÁR NAD SÁZAVOU 

 

VÝPOČET ČISTÝCH JINÝCH PENĚŽNÍCH 

PŘÍJMŮ 

 
 

DOLOŽENÍ PŘÍLOHY JE NERELEVANTNÍ. 

V RÁMCI PROJEKTU NEJSOU PŘEDPOKLÁDÁNY JINÉ PENĚŽNÍ PŘÍJMY. 

 
DNE 10. 8. 2017 
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INTEGROVANÝ REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM 

 

 

 

SPECIFICKÝ CÍL 3.2 

PRŮBĚŽNÁ VÝZVA Č. 28 

 

PŘÍLOHA Č. 4  

 
NÁZEV PROJEKTU: ROZVOJ INFORMAČNÍCH SYSTÉMŮ MĚSTA ŽĎÁR NAD 

SÁZAVOU 

ŽADATEL: MĚSTO ŽĎÁR NAD SÁZAVOU 

 

SEZNAM OBJEDNÁVEK – PŘÍMÝCH 

NÁKUPŮ 
 

DOLOŽENÍ PŘÍLOHY JE NERELEVANTNÍ. 

ŽADATEL NEUSKUTEČNIL OBJEDNÁVKY – PŘÍMÉ NÁKUPY VE VÝŠI OD 100 TIS. KČ BEZ 

DPH VZTAHUJÍCÍ SE K PROJEKTU PŘED PODÁNÍM ŽÁDOSTI O PODPORU. 
 

 
DNE 10. 8. 2017
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