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Název materiálu
Vyjádření komise
Předchozí usnesení
Návrh na usnesení PV

Návrh na usnesení RM

Návrh na usnesení ZM

Porada vedení
doporučuje
01.01
radě města přijmout níže uvedené usnesení.
Rada města Trutnova
doporučuje
01.01
zastupitelstvu města souhlasit s podáním žádosti o podporu v rámci výzvy
Integrovaného regionálního operačního programu č. 28 „Specifické informační a
komunikační systémy a infrastruktura II“ a následnou realizací projektu dle této
výzvy,
01.02
zastupitelstvu města souhlasit s pověřením rady města k úkonům nutných
k realizaci projektu dle výzvy č. 28,
01.03
zastupitelstvu města souhlasit se stanovením Ing. Jiřího Masaříka jako zodpovědné
osoby za projekt dle výzvy č. 28.
Zastupitelstvo města Trutnova
souhlasí
01.01
s podáním žádosti o podporu v rámci výzvy Integrovaného regionálního
operačního programu č. 28 „Specifické informační a komunikační systémy a
infrastruktura II“ a následnou realizací projektu dle této výzvy,
pověřuje
02.01
radu města k úkonům nutných k realizaci projektu dle výzvy č. 28,
stanovuje
03.01
Ing. Jiřího Masaříka jako zodpovědnou osobu za projekt dle výzvy č. 28.

Důvodová zpráva:
Viz níže

Výdaje v roce 2016 jsou kryty schváleným rozpočtem - ORJ 19, položka 6111.
Zbylé výdaje budou kryty rozpočtem na rok 2017.
Kontrola materiálu právníkem
Datum: 26. 09. 2016

Podpis vedoucího odboru

Důvodová zpráva:
Dne 20.04.2016 vyhlásilo Ministerstvo pro místní rozvoj České republiky 28. výzvu k předkládání žádosti o
podporu z Integrovaného regionálního operačního programu (IROP) „Specifické informační a komunikační
systémy a infrastruktura II“ (dále jen Výzva č. 28). Výzva je vypsaná na 4 aktivity (text celé výzvy je uveden
v přiloženém souboru „Text_28_vyzvy.pdf“.
V rámci této výzvy lze do 27.12.2017 předkládat projekty s minimální výši celkových způsobilých výdajů 1 mil.
Kč a maximální výší celkových způsobilých výdajů do 30 mil. Kč.
Dotace z Evropského fondu regionálního rozvoje (ERDF) činí 85 % celkových způsobilých výdajů a dotace ze
státního rozpočtu činí 5 % celkových způsobilých výdajů, tzn., že spoluúčast města je 10% z celkových
způsobilých výdajů.
Realizace celého projektu musí být ukončena nejpozději 31.12.2018.
Jedná se o průběžnou výzvu, tedy o finanční prostředky je možné žádat průběžně až do vyčerpání alokované
finanční částky výzvy (1.033.941.000 Kč).
Podle zásad Integrovaného regionálního operačního programu je povinen příjemce uhradit částku v celé výši za
dodaná zařízení a služby. Po úspěšném ukončení celého projektu se do rozpočtu města vrátí 90 % celkových
způsobilých výdajů.
Odbor Kancelář MěÚ připravuje projektový záměr odpovídající Výzvě č. 28. Navrhovaná technická řešení
budou vycházet ze schválené „Informační strategie města Trutnova“.
Stručný popis záměru:
- Rozšíření a modernizace IS GINIS (elektronická archivace, elektronická skartace, transakční protokol, rozšíření
ekonomického modulu pro správce rozpočtu jednotlivých kapitol, propojení elektronické spisové služby na
stávající IS Odboru živnostenského a na stávající aplikace Odboru sociálních věcí (YAMACO Software).
- Zavedení uceleného IS pro Odbor životního prostředí (Myslivost, Lovecké lístky, Rybářské lístky) a jeho
propojení na elektronickou spisovou službu.
- GIS – Mapový server ve webovém prostředí (registr nemovitostí, informace k nemovitostem, pasport
komunikací, pasport veřejného osvětlení, územní plány+ÚAP, centrální evidence uživatelů (napojení na AD)).
- Identity management (IDM) – přes konektory napojení do hlavních IS (Vema, GINIS, Docházkový systém).
- Vyvolávací systém – pro dopravně správní agendy.
- Elektronická úřední deska.
- Doplnění centrální infrastruktury (rozšíření RAM serverů, rozšíření kapacity diskového úložiště, SW pro
virtuální servery+antivir do tohoto SW).
Rozsah řešení jednotlivých okruhů se může měnit a to hlavně podle toho jakým částem projektového záměru
bude podpora přislíbena a následně zahrnuta do připravované studie proveditelnosti a žádosti o podporu a to tak,
aby výše celkových nákladů nepřekročila 2 mil. Kč bez DPH.
Žádost o dotaci včetně studie proveditelnosti a dalších povinných příloh zpracuje externí specializovaná firma.
(Finanční náklady na zpracování studie proveditelnosti a administraci výběrových řízení jsou tzv. vedlejší
způsobilé výdaje – vztahuje se na ně dotace).
Administrace projektu včetně vypisování jednotlivých výběrových řízení se bude řídit Obecnými pravidly pro
žadatele a příjemce určenými pro IROP, Specifickými pravidly určenými konkrétně pro Výzvu č. 28 a následně i
Rozhodnutím o poskytnutí dotace včetně jeho podmínek.
Předpokládaný harmonogram:
1. V roce 2016 bude podána žádost o podporu. Po schválení rozpočtu na rok 2017 započne realizace projektu.
2. Vzhledem k tomu, že obnova GIS již byla plánována dříve a jsou na ni v rozpočtu na rok 2016 vyčleněny
finanční prostředky bude toto zrealizováno a zaplaceno v roce 2016. Tato akce bude administrativně zařazena
do projektu. 90 % celkových způsobilých výdajů z této akce se vrátí do rozpočtu města až po úspěšném
ukončení celého projektu (předpoklad ukončení projektu listopad 2017). Tímto dojde i k částečnému rozložení
finanční zátěže na dva roky.
3. V roce 2017 se bude realizovat a bude finančně kryta zbylá, větší část projektu s předpokládaným ukončením
projektu v listopadu 2017.
Přílohy:
Text Výzvy č. 28 - soubor „Text_28_vyzvy.pdf“.
Rozhodnutí o poskytnutí dotace, Vzor - soubor „Rozhodnuti_o_poskytnuti_dotace_VZOR.pdf“.
Podmínky Rozhodnutí o poskytnutí dotace, Vzor - soubor „Podminky_Rozhodnuti_VZOR.pdf“

