Zpracování projektové dokumentace včetně žádosti a
vývěrových řízení podle výzvy 06 IOP
Město Slavkov u Br na
Palackého ná městí 65,
684 0 1 Slav kov u Br na
IČ: 00292311
DIČ: CZ 00292311
Stránky města:
www.slavkov.cz

Město Slavkov u Brna
Slavkov u Brna je město ležící na Moravě nedaleko metropole Brna, které
vzniklo před koncem 12. století. Město vstoupilo do světové historie díky
vítězství francouzského císaře Napoleona I. Bonaparta v grandiózní bitvě
tří panovníků svedené dne 2. 12. 1805 v polích západně od Slavkova.
V současné době je Slavkov u Brna moderním městem, jehož vedení je si
vědomo klíčové úlohy informačních technologií při zvyšování kvality
života v obci a její spádové oblasti.

Služby
Pro město Slavkov u Brna jsme zajišťovali následující služby pro přípravu
a realizaci projektu dotovaného EU dle výzvy 06 IOP:
• Zpracování studie proveditelnosti pro technologické centrum,
el.spisovou službu, integraci informačních systémů úřadu
• Zpracování veškeré dokumentace pro podání žádosti o dotaci
• Podání žádosti o dotaci v aplikaci Benefit 7
Administrace
projektu, metodická podpora žadatele při přípravě a realizaci
projektu v souladu s podmínkami udělení dotaceVytvoření
zadávací dokumentace pro výběrová řízení
• Zpracování odborných posudků došlých nabídek, podkladů pro
hodnotící komisi

Výzva 06 IOP
Projekt technologických center (TC) je součástí projektu regionálních
center, tzv. eGON center, která mají složku technologickou, vzdělávací a
administrativní. Takto pojatá centra se stávají základní infrastrukturou a
výrazným nositelem a šiřitelem znalostí konceptu eGovernment.
Technologická centra jsou určena především k provozování:
• spisových služeb včetně pracovních datových úložišť, elektronické
spisovny a rozhraní na datové schránky ve vazbě na implementaci
zákona 300/2008 Sb., o elektronických úkonech a autorizované
konverzi dokumentů,
• typových projektů samospráv,
• systémových služeb a dalších aplikací provozovaných pro potřeby
samosprávy měst a obcí,
• centrálních projektů, zejména pro implementaci potřebných
komponent základních registrů.
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Studie proveditelnosti
Studie proveditelnosti byla zpracována pro dva nezávislé projekty a to
technologické centrum a vnitřní integraci. Studie jsou určeny pro MěÚ
Slavkov u Brna jako podklad pro rozhodnutí zastupitelstva obce o
realizaci projektu. Dále jako přílohy žádosti o dotaci v rámci výzvy č. 06
IOP. V průběhu realizace projektu slouží MěÚ jako dokument pro řízení
projektu, jeho udržení a vyhodnocování, pro vytvoření koncepce dalšího
rozvoje IS ORP a obcí spádové oblasti po uplynutí období udržitelnosti
projektu.
Účelem studií proveditelnosti projektu je:
• Rozpracování projektového záměru vybudování TC ORP Slavkov u
Brna a řešení spisové služby obcí spádové oblasti ORP na základě
analýzy stávajícího stavu řešené problematiky a budoucího
vývoje.
• Rozpracování projektového záměru vybudování Vnitřní integrace
úřadu ORP na základě analýzy stávajícího stavu řešené
problematiky a budoucího vývoje.
• Propojení systému v rámci ISDS, ISZR a technická podpora
nových procesů v souvislosti s eGovernmentem
• Navržení a prokázání optimální varianty po stránce technické,
právní, organizační a ekonomicky nejvýhodnější v souladu se
strategickými dokumenty a dotačními možnostmi.
• Návrh rozpočtu, prokázání jeho správnosti a reálnosti, prokázání
opodstatněnosti jednotlivých způsobilých výdajů ve vztahu k
podmínkám výzvy č. 06 IOP.
• Plán realizace a prokázání udržitelnosti projektu s posouzením
možných rizik, schopnosti jeho financování ze strany žadatele
během realizace i po ukončení finanční podpory ze strukturálních
fondů.

Zpracování žádosti
Součástí služeb bylo také zpracování žádosti o dotaci včetně veškerých
podkladů požadovaných poskytovatelem dotace, zadání projektu do
aplikace Benefit, vedení komunikace s nadřízeným orgánem a vytváření
nutných monitorovacích zpráv pro běh projektu.

Výběrové řízení
V rámci komplexních služeb naše společnost organizovala výběrové řízení
na klíč pro MěÚ Slavkov u Brna. Služba se skládala z následujících
činností:
• Zpracování zadávací dokumentace v souladu se zákonem
č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách
• Komunikace s CRR ohledně zadávací dokumentace
• Příprava podkladů pro komise
• Zpracování odborného posudku nabídek, zda jsou ve shodě
s poptávaným řešením a splňují technické zadání.
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Přínosy pro klienta
Jedná se o komplexní službu zahrnující několik odborností, kde klient
dostává k dispozici službu na klíč:
• Zisk finančních prostředků na realizaci vlastních záměrů
• Získání zkušeností pro interní tým
• Interní síly nejsou přetěžovány
• Interní síly se věnují službám klíčovým pro organizaci
• Maximální transparentnost výběrového řízení
• Získání koncepčních podkladů pro řízení projektu

Vyjádření klienta
Služby společnosti HCM COMPUTERS, s.r.o. příjemně překvapili svou
komplexností a pokrytím problematiky. Díky práci konzultantů jsme se
mohli důkladně soustředit na, z hlediska zájmu organizace, podstatné
části projektu. Za mimořádně přínosné považujeme vynikající
komunikativnost, ochotu jít nad rámec dohodnutých prací, pokud to
okolnosti vyžadují, a technickou znalost problematiky.

