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NÁZEV: 
 

Rozvoj informačních systémů města – nabídka dotace 

 

ANOTACE: 
Město Žďár nad Sázavou podalo žádost o podporu na realizaci projektu „Rozvoj informačních 
systémů města Žďár nad Sázavou“, registrační číslo CZ.06.3.05/0.0/0.0/16_044/0006273 
z Integrovaného regionálního operačního programu ve výzvě č. 28. Dne 6.11.2018 bylo město 
osloveno MMR s nabídkou uvolněných finančních prostředků dle žádosti o dotaci. 

 
 

NÁVRH USNESENÍ: 
Rada města po projednání schvaluje přijetí nabídky uvolněných finančních prostředků ve výši 
3 123 524,75 Kč na realizaci projektu „Rozvoj informačních systémů města Žďár nad Sázavou“. 
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Popis 
Město Žďár nad Sázavou podalo žádost o podporu z Integrovaného regionálního operačního 
programu na realizaci projektu „Rozvoj informačních systémů města Žďár nad Sázavou“, 
registrační číslo CZ.06.3.05/0.0/0.0/16_044/0006273. Žádost byla po prvním vyhodnocení 
zařazena mezi náhradní projekty z důvodu nízké alokace výzvy. Řídící orgán – Ministerstvo pro 
místní rozvoj dne 6.11.2018 zaslalo nabídku, viz příloha, na čerpání uvolněných finančních 
prostředků ve výši 3 123 524,75 Kč, což činí 100% požadované dotace z EFRR. 
 
Cílem 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. 

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. 

Celkové výdaje projektu činí 4 851 943 Kč, celkové způsobilé výdaje projektu činí 3 674 735 Kč, 
z čehož 90 % dotace je ve výši 3 307 261,50 Kč (EFRR 3 123 524,75 Kč a SR 183 736,75 Kč) a 
vlastní podíl žadatele – města činí 367 473,50 Kč, bez nezpůsobilých výdajů ve výši 1 177 208 Kč. 
 
Datum ukončení realizace projektu dle žádosti o dotaci je do 30.11.2018. Dle Závazného 
stanoviska Řídícího orgánu IROP č. 7 bude možné projekt prodloužit termín do 9.8.2019. Tento 
termín bude možné dále prodloužit o počet dnů do vydání právního aktu ze strany MMR (obvykle 
2-3 měsíce). 
 
 
 
 



 

 
Geneze případu 

 RM č. 71 konaná dne 28.8.2017 schválila materiál j.č. 1157/2017/OPM – Podání žádosti o 

dotaci. 

 Dopis Ministerstva pro místní rozvoj č.j. MMR-49172/2018-26 ze dne 6.11.2018 – nabídka 

uvolněných finančních prostředků. 

 
 
Návrh řešení 

 Schválit navržené usnesení. 

 

 
Varianty návrhu usnesení 

 Rada města po projednání neschvaluje přijetí nabídky uvolněných finančních prostředků 

ve výši 3 123 524,75 Kč na realizaci projektu „Rozvoj informačních systémů města Žďár 

nad Sázavou“ a pověřuje starostu informováním Ministerstva pro místní rozvoj. 

 

 
Doporučení předkladatele 
Schválit navržené usnesení v předloženém znění. 
 
 
 
Stanoviska  
--- 



Dopis ředitele odboru 

  

 

Číslo jednací 

MMR-49172/2018-26 

Vyřizuje 

Ing. Jan Mazanik 

Telefon 

224 861 234 

Datum 

6. 11. 2018 

 

 

Vážený pan 

Mgr. Zdeněk Navrátil 

starosta 

Město Žďár nad Sázavou 

Žižkova 227/1 

591 01 Žďár nad Sázavou 

   
   

 

Ministerstvo pro místní rozvoj ČR 

Staroměstské náměstí 6 

110 15 Praha 1 

tel.: +420 224 861 111 

fax: +420 224 861 333 

IČ: 66 00 22 22 

www.mmr.cz 

 

 

 

 

Vážený pane starosto, 

 

v Integrovaném regionálním operačním programu (dále jen „IROP“) ve výzvě č. 28 „Specifické informační 

a komunikační systémy a infrastruktura II.“ došlo k uvolnění finančních prostředků ve výši 3 123 524,75 Kč. Tato částka 

přesahuje 30 % dotace z EFRR Vašeho projektu CZ.06.3.05/0.0/0.0/16_044/0006273 „Rozvoj informačních 

systémů města Žďár nad Sázavou“, a proto se Řídicí orgán IROP (dále jen „ŘO IROP“) rozhodl nabídnout Vám 

v souladu s Obecnými pravidly pro žadatele a příjemce uvolněné finanční prostředky ve výši 3 123 524,75 Kč, což činí 

100 % požadované dotace z EFRR. 

 

V případě, že souhlasíte s nabídnutou částkou a máte zájem projekt i nadále realizovat, zašlete odpověď do 15 

pracovních dní ode dne doručení tohoto dopisu a zároveň pokud je nutné aktualizovat údaje v žádosti o podporu, 

předložte Žádost o změnu v IS KP14+ do 30 pracovních dní ode dne doručení tohoto dopisu. Pokud není nutné údaje 

aktualizovat, oznamte tuto skutečnost do 30 pracovních dní ode dne doručení tohoto dopisu prostřednictvím interní 

depeše manažerovi projektu CRR. 

 

Pokud s nabízenou částkou nesouhlasíte a nemáte zájem projekt dále realizovat, zašlete odpověď 

do  15  pracovních dní ode dne doručení tohoto dopisu. Váš projekt bude vyřazen ze seznamu náhradních projektů 

a volné finanční prostředky budou nabídnuty dalšímu žadateli v pořadí ze seznamu náhradních projektů.  
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Jestliže do stanoveného termínu 15 pracovních dní ode dne doručení tohoto dopisu neobdržíme Vaši reakci, Váš 

projekt bude vyřazen ze seznamu náhradních projektů a uvolněné finanční prostředky budou nabídnuty dalšímu 

projektu v pořadí ze seznamu náhradních projektů.  

 

S pozdravem 

 

 

 

    Ing. Rostislav Mazal 

ředitel Odboru řízení operačních programů 

 

 

 

Na vědomí: 

Centrum pro regionální rozvoj České republiky 

Ing. Zdeněk Vašák 

generální ředitel 

U Nákladového nádraží 3144/4 

130 00 Praha 3 - Strašnice 

 




