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Město Kostelec nad Orlicí
Město Kostelec nad Orlicí má výhodnou polohu, je na hlavním tahu silnice I/11
Praha-Ostrava, na železniční trati Praha - Hradec Králové - Letohrad - Hanušovice.
Pro vodáky je zde řeka Divoká Orlice tekoucí od přehrady Pastviny u Žamberka k
Hradci Králové. Město je vhodné k ubytování, pro poznávací výlety do blízké krajiny
s letní turistikou a zimními horskými lyžařskými centry Deštné v OH, Říčky a
Rokytnice v OH. Město působí milým dojmem na každého, kdo k nám zavítá.
Se svými částmi (Kostelecká Lhota, Koryta a Kozodry) má rozlohu kolem 35 km2,
katastrální výměra je 2 619 ha. Leží v nadmořské výšce 290m n.m., s průměrnou
roční teplotou 7,80C. Většina obytné zástavby je rozložena nad údolní nivou řeky
Orlice.

Historie projektu
V červenci roku 2012 město podalo žádost v 89. výzvě Operačního programu
Lidské zdroje a zaměstnanost (OP LZZ) na realizaci projektu: „Inovativní úřad ve
městě Kostelec nad Orlicí“, reg. č. CZ.1.04/4.1.01/89.00095. V rámci hodnocení
byl náš projekt vybrán ke spolufinancování a MV ČR jako zprostředkující orgán
dotačního titulu vydalo v lednu 2013 Rozhodnutí o poskytnutí dotace. Cílem je
zkvalitnit strategické řízení a management města a MěÚ Kostelec nad Orlicí, zmírnit
rozdíly v poskytování veřejných služeb a zajistit jejich adekvátní dostupnost,
efektivně řídit rozvoj města, umožnit občanům maximální kontrolu naplňování
programu politické reprezentace města.

Poslání analýzy
Cílem dokumentu je nástin organizačních, finančních a technických potřeb pro
realizaci digitálního archívu, který bude usnadňovat elektronickou komunikaci mezi
klientem a úřadem. Hlavním cílem je tedy nákladová optimalizace, odbourání
zbytečné administrativní zátěže a obecně vyšší komfort s kvalitou služeb
poskytovaných klientům úřadu. Samotné snižování administrativy přinese úsporu
času spočívající v tom, že zásadní služby státu může jako služby eGovernmentu
využívat prakticky kdykoliv a odkudkoliv.
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Výstupy analýzy
Analýzou digitalizace je definován základní koncept řešení, který definuje vizi se
základním cílem optimalizace komunikace s klienty a snižování nákladů. Za tímto
cílem je proveden základní návrh procesní architektury, která definuje základní
vztahy mezi agendami a dokumenty. Jsou definovány základní požadavky na
řešení problematiky a návaznosti na části informačního systému města a to:

Automatizace a odstranění ruční práce

Elektronizace dokumentu (skenování)

Jednotné úložiště

Využití spisové služby

Čárové kódy

Workflow

Schvalování

Podpisování a autorizace dokumentů

Vyhledávání dokumentů

Archivace a zálohování

Úkolování

Napojení na TCK

Bezpečnost
Další část definovala technologické požadavky na jednotlivé části a to:

Skenery

Software pro skenování (skenovací linka)

Centrální konverze dokumentů

DMS

Napojení na nadřízenou spisovnu

Diskové pole patřičné kapacity

Finanční rozvaha
Potřeba financování záměru je stanovena na základě cen obdobných řešení ve
výzvě IOP číslo 22 jako předběžná cena komponent. Doba provozu komponent je
stanovena na dobu 5 let včetně nutnosti legislativních upgradů a podpory. Pomocí
finanční analýzy byly stanoveny základní finanční ukazatele jako čistá hodnota
investice, vnitřní výnosové procento a index rentability. Dále byla zkoumána
investiční schopnost města a rozebírány organizační nároky s ohledem na právní a
personální souvislosti.

