Finální verze žádosti (IOP-IP)

Unikátní kód žádosti:

Potvrzení o převzetí žádosti
Identifikace operačního programu
Číslo operačního programu:

CZ.1.06

Název operačního programu:

Integrovaný operační program

Číslo prioritní osy:

6.3

Název prioritní osy:

Zvýšení kvality a dostupnosti veřejných služeb - Cíl Konvergence

Číslo oblasti podpory:

6.3.4

Název oblasti podpory:

Služby v oblasti bezpečnosti, prevence a řešení rizik

Číslo výzvy:

11

Název výzvy:

Kontinuální výzva pro PO 3.4 - 11 - Jednotná úroveň informačních systémů
složek integrovaného záchranného systému

Projekt
Název projektu:

Integrované operační středisko - Krajské ředitelství policie Královéhradeckého
kraje

Název projektu anglicky:

Integrated operation center - Regional Police Directorate of the Hradec Kralove
Region

Předpokládané datum
zahájení realizace
projektu:

22.06.2010

Skutečné datum zahájení
realizace projektu:

22.06.2010

Doba trvání projektu:

23,3

Celkové způsobilé výdaje projektu:

Předpokládané datum
ukončení realizace
projektu:

43 020 000,00

Typ účetní jednotky:

Pro ÚSC, PO, SF a OSS

Účetní osnova:

410/2009 Sb. 701-704 (FZ 07/2009)

Název IPRM:
Kód IPRM:
Název aktivity IPRM:
Číslo aktivity:
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31.05.2012

Finální verze žádosti (IOP-IP)
Stručný obsah projektu:
Důvodem vzniku projektu je potřeba včasné a efektivní reakce na zvyšující se hrozby či následky přírod. a
technolog. rizik, které lze eliminovat či řešit prostřednictvím zajištění vysoké úrovně akceschopnosti a efektivity
operačního řízení Policie ČR v rámci IZS. Jedná se zejména o potřebu včasného zásahu na místě mimořádné
události. Projekt je zaměřen na pořízení nové technologie pro oper. řízení s napojením na střechové
řešení,,Národní infor. systém IZS" umožňující zajistit kvalitnější informace pro vytěžení informací z tísňového
hovoru, vyšší účinnost oper.řízení a nasazování sil a prostředků, zvýšení přehledu o oper. situaci, zkrácení
přeprav. časů sil a prostředků a dále zajistit interoperabilitu na úrovni jednotlivých krajů a mezi ostatními základ.
složkami IZS. Projekt je integrální součástí,,dílčím projektem" v rámci nadřazené aktivity (projektu),,Jednotná
úroveň informačních systémů operačního řízení a modernizace technologií pro příjem tísňového volání
základních složek IZS".

Žadatel
Název žadatele:

Krajské ředitelství policie Královéhradeckého kraje

IČ:

75151545

DIČ:

CZ75151545

Oficiální adresa žadatele:

Ulrichovo náměstí 810 / 4, 500 02 Hradec Králové

Příjmení, jméno hlavní kontaktní osoby:

Ing. Přívratská Ivana

Telefon, email hlavní kontaktní osoby:

telefon: 974521535
email:

analytikoschk@mvcr.cz

Adresa statutárního zástupce:

Ulrichovo náměstí 810 / 4, 500 02 Hradec Králové

Příjmení, jméno statutárního zástupce:

brig. gen. JUDr. Přibyl Petr

Telefon, email statutárního zástupce:

telefon: 974521220
email:

krp.khk@mvcr.cz

Žádost předal:
V

dne
Žádost převzal:
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Finální verze žádosti (IOP-IP)

1. Projekt
Projekt počítá s výběrovým řízením:

Ano

Projekt má pozitivní vliv na environmentální kritéria:

Ne

Bylo požadováno nebo byly poskytnuty další podpory ve vztahu k projektu z jiných veřejných
zdrojů:

Ne

Projekt má partnera:

Ne

Žadateli byly poskytnuty v posledních 3 letech veřejné prostředky v režimu podpory de
minimis:

Ne

Žadatel má zkušenosti s přípravou a realizací obdobných typů projektů/akcí:

Ano
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2. Podporované aktivity
Číslo:

Název podporované aktivity:

6.3.4

a) vybudování informačního systému operačních středisek IZS
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Procentní podíl:
100

Finální verze žádosti (IOP-IP)

3. Území dopadu a realizace
Území dopadu:
Kód území dopadu:

Název území dopadu:

Spadá pod:

CZ052

Královéhradecký kraj

Severovýchod

Místo realizace NUTS5:
Kód NUTS5:

Název NUTS5:

Spadá pod:

CZ0521569810

Hradec Králové

Hradec Králové

Specifické území:

Realizované investice NUTS3:
Kód NUTS3:

Název NUTS3:

CZ052

Královéhradecký kraj

Procentní podíl:
100
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4. Popis projektu
Zdůvodnění potřebnosti projektu včetně popisu výchozího stavu:
V současné době není v rámci Policie ČR příjem tísňového volání a operační řízení řešeno na úrovni procesní
odpovědnosti, ale na základě územního členění. Toto znamená, že příjem tísňového volání a operačního řízení
je sloučen na pracoviště bez rozlišení odpovědnosti za jednotlivé tyto klíčové činnosti. V případě krajských
operačních středisek tento stav způsobuje přeliv tísňových hovorů na ostatní pracoviště v rámci operačního
střediska.
Rozdělení odpovědnosti dle územního členění není optimální z hlediska vykonávaných činností jednotlivými
policisty (souběžné činnosti: komunikace s vedením územních odborů, dozorčích služeb, řízení sil a prostředků
(dále jen ,,SaP"), lustrace a neverbální komunikace). Sloučení jednotlivých činností zvyšuje riziko snížení kvality
prováděných úkonů a prodlužování reakčních časů.
Za účelem zautomatizování a zjednodušení administrativních rutinních činností policistů na operačním středisku
ve prospěch řízení policejních akcí je provozován integrovaný řídicí, komunikační a informační systém Dispečer,
jehož součástí je plná integrace: podpory rozhodovacích a řídicích procesů, informační podpory, komunikační
podpory, výpočetní techniky, spojovací techniky, záznamové a ostatní techniky. Systém Dispečer však není
plošně zaveden na všech úrovních operačních středisek PČR. Plošně je zaveden pouze systém Dispečer Maják 158 (a rádiový systém PEGAS ADIM), kterým jsou v rámci systému Dispečer realizována oblast podpory
rozhodovacích a řídicích procesů, oblast informační a oblast komunikační. Systém Dispečer - Maják 158 je však
datově rozdělen dle územního členění.
Dále kritická místa tvoří tato infrastrukturní omezení:
a) IS pro operační řízení není schopen využít potenciál projektu "Národní informační systém IZS" (NIS IZS)
b) nedostatečně vybavená vlastní pracoviště pro operační řízení (dále jen "OŘ") a sál
c) nedostatečné technologické zázemí a neodolná energetická infrastruktura
d) nedostatečné vybavení pro účinné řízení SaP
Odstranění kritických míst standardizací
Pro zajištění jednotné úrovně poskytované veřejné služby a vzájemné interoperability základních složek IZS byly
definovány společné standardy projektu NIS IZS, které vytvoří sdílenou technologii tam, kde jsou procesy všech
složek shodné, komunikační platformu tam, kde jsou vzájemně provázané a shodnou úroveň infrastruktury pro
klíčové procesy operačního řízení.
Standardy byly definovány v těchto úrovních:
A. Standard společný pro všechny složky IZS, který je nezbytný k vzájemné interoperabilitě a k využití
společných technologií budovaných v rámci střechového projektu NIS IZS.
B. Standard společný pro příslušnou složku IZS, který zaručuje shodnou úroveň veřejné služby poskytované
touto složkou a vzájemnou interoperabilitu uvnitř této složky.
C. Krajský standardizovaný projekt pro příslušný kraj a složku, který řeší lokální specifika a je potřebný z hlediska
dosažení stanovených cílů.
Projektem bude vytvořen jednotný koncept operačních středisek základních složek integrovaného záchranného
systému (IZS). Pomocí nasazení moderních informačních a komunikačních technologií (ICT) bude zajištěna
vyšší úroveň interoperability základních složek IZS a bude dosaženo jednotné úrovně informačních systémů
operačního řízení a dojde k modernizaci technologií pro příjem tísňového volání základních složek IZS.
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Cíle projektu:
Hlavním cílem předkládaného projektu je:
- zvýšit efektivitu operačního řízení za účelem zajištění akceschopnosti Policie ČR jako základní složky IZS v
případě hrozby či řešení mimořádné události a přispět tak ke zvýšení ochrany životů, zdraví a majetku občanů
K dosažení tohoto hlavního cíle si projekt stanovuje následující dílčí / specifické cíle:
v rámci zákazníka
- zlepšit poskytování pomoci občanům při mimořádné události
- zajistit reakci na rozsáhlé mimořádné události
v rámci procesů
- zvýšit účinnost operačního řízení a nasazování sil a prostředků
- zvýšit přehled o operační situaci
- zkrátit přepravní časy sil a prostředků
- zajistit interoperabilitu na úrovni krajů
v rámci infrastruktury a zdrojů
- zajistit podporu přesunu sil a prostředků
- zajistit podporu nasazování sil a prostředků
- zajistit účinné komunikační prostředí pro operační řízení
- zajistit zálohování operačních středisek
- zajistit operátorská pracoviště
- zajistit technologické zázemí
Soulad s cíli programu, prioritní osy a oblasti podpory:
Projekt je v souladu s
- globálním cílem IOP ,,Prostřednictvím zefektivnění fungování veřejné správy a veřejných služeb podpořit
socioekonomický růst ČR a zvýšit kvalitu života občanů"
- prioritní osou 3 ,,Zvýšení kvality a dostupnosti veřejných služeb"
- intervencí 3.4 ,,Služby v oblasti bezpečnosti, prevence a řešení rizik"
- globálním cílem 3.4 ,,Rozvoj infrastruktury pro zvýšení bezpečnosti obyvatel, prevenci a řešení rizik"
- specifickým cílem 3.4 ,,Zdokonalit infrastrukturu systému prevence, monitoringu a řešení rizik a mimořádných
událostí včetně systému logistiky a komunikace základních složek IZS ČR (navzájem a s občany), zvýšení jejich
kompatibility se záchrannými a bezpečnostními strukturami EU"
Popis aktivit v přípravné fázi projektu:
Předmětem této fáze je
- sestavení Projektového týmu a Hlavního týmu projektů
- příprava veřejných zakázek
- příprava, zpracování a předložení projektové žádosti

Popis aktivit v realizační fázi projektu:
Předmětem této fáze je
- realizace výběrových řízení a podpis smluv s konkrétními dodavateli
- zajištění materiálního vybavení projektového týmu
- zajištění stavební připravenosti
- pořízení a montáž technologického zařízení pro operační řízení a napojení na NIS IZS
- akceptační testy provozu a funkčnosti zařízení
- uvedení technologického zařízení do ostrého provozu
- předkládání monitorovacích zpráv a žádostí o platbu dle pravidel IOP
- zajištění publicity projektu
- ukončení realizační fáze projektu
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Popis aktivit v provozní fázi projektu a způsob udržení výsledků projektu:
Předmětem této fáze je
- průběžná řídící, kontrolní a administrativní činnost a činnosti související s publicitou projektu
- předkládání monitorovacích zpráv dle pravidel IOP
Ředitel projektu odpovídá za celkovou udržitelnost projektu po dobu 5 let od jeho ukončení, tzn., že odpovídá za
zajištění provozních nákladů, průběžnou provozní údržbu majetku a řádné nakládání s pořízeným majetkem.

Připravenost projektu k realizaci:
Projekt je připraven k realizaci.
Vazba na jiné aktivity a projekty:
Projekt bude mít vazbu na projekty
- je součástí globální aktivity, celkového projektu ,,Jednotná úroveň informačních systémů operačního řízení a
modernizace technologií pro příjem tísňového volání základních složek IZS", tj.: aktivita a) oblast podpory 3.4,
prioritní osa 3 IOP
- připravovaný projekt ,,Národní informační systém IZS" v rámci IS IZS
- připravované krajské standardizované projekty (dále jen "KSP") HZS krajů v rámci aktivity IS IZS
- připravované KSP ZZS krajů v rámci aktivity IS IZS
- projekt "Zajištění infrastruktury pro operační střediska základních složek IZS" (ITS NGN)
- realizovaný projekt ,,Kontaktní a koordinační centra" (KKC) - prevence a řešení mimořádných událostí v oblasti
působnosti vybudovaného KKC
- zrealizovaný projekt ,,Mobilní kontaktní a koordinační centra" (MKKC) - prevence a řešení mimořádných
událostí na daném místě (v jakémkoliv terénu a povětrnostních podmínkách) s možností dlouhodobé působnosti
a zajištění koordinace řešení vzniklé situace
- připravovaný projekt ,,Lokalizační a záznamová zařízení" (LZZ) - zvýšení akceschopnosti Policie ČR
prostřednictvím moderní technologie ve služebních vozidlech Policie ČR, umožňující zvýšit rychlost reakce a
celkovou účinnost v rámci prevence a řešení mimořádných událostí
Předpoklady a rizika realizace projektu:
Přehled možných rizik spojených s realizací projektu je uveden ve studii proveditelnosti (příloha projektové
žádosti). V rámci projektu však nejsou identifikována žádná významná rizika, která by měla zásadní vliv na
průběh řízení celého projektu, tj. od výběru dodavatele až po ukončení a udržitelnost projektu.
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Popis v čem je projekt inovativní:
Mezi přínosy, které realizace projektu celkově přinese pro IZS, lze řadit:
Obecné
- zlepšení připravenosti IZS k řešení mimořádných událostí
- zdokonalení postupu IZS při řešení mimořádných událostí
- zkvalitnění komunikace a koordinace základních složek IZS při prevenci a řešení mimořádných událostí
Speciální
- zajištění automatizovaného návrhu SaP - podle typu, rozsahu a polohy události a příslušných reakčních
scénářů resp. poplachových plánů, a to i na mezikrajské úrovni
- zajištění převzetí SaP z vnějších plánovacích systémů služby
- zajištění automatizovaného přiřazení informací o objektech k místu mimořádné události a zpřístupnění těchto
informací i pro další úrovně řízení (taktickou i strategickou)
- předání výzvy vybraným SaP datově dle konektivity SaP
- vytvoření rozhraní pro napojení pultu centralizované ochrany (PCO)
- prohlížeč GISových dat v rámci OŘ
- vytvoření rozhraní pro výměnu dat s centrem dopravních informací (CDI)
- GPS agent pro sledování polohy SaP
- rozšíření stávajícího způsobu zálohování
- rozšíření možnosti sdílení informací v rámci složky (akce, SaP atd.)
- rozšíření o další klienty DISP158 (klient pro územní odbory a obvodní oddělení)
- integrace IP telefonie (ovládání IP telefonie přes touch atd.)

Žádost finálně uložena v IS BENEFIT7 dne: 18.01.2011 11:48 Unikátní klíč: 1qmCCPØØØ2

Finální verze žádosti (IOP-IP)

5. Personální zajištění projektu

Pořadí člena týmu:

001

Příjmení:

Přibyl

Jméno:

Petr

Funkce v rámci projektového týmu:

vedoucí projektového týmu

Název organizace:

Krajské ředitelství policie Královéhradeckého kraje

Funkce v rámci organizace:

Ředitel krajského ředitelství

Zapojení člena při přípravě projektu:
Řízení přípravy projektu.
Zapojení člena při realizaci projektu:
Řízení realizace projektu.
Zapojení člena při udržitelnosti projektu:
Řízení a kontrola udržitelnosti projektu.
Popis zkušeností s relevantními projekty a aktivitami:
- Zkušenosti s řízením projektu "Zateplení objektu Krajského ředitelství policie Východočeského kraje, Svitavy
č.p. 1907" (číslo 07004183) spolufinancovaného z Fondu soudržnosti Evropské unie v rámci Operačního
programu Životní prostředí. Žádost byla schválena, proběhla realizace projektu a čerpání podpory.
- Zkušenosti s řízením projektu "Kontaktní a koordinační centra I.- Krajské ředitelství policie Východočeského
kraje" spolufinancovaného z Evropského fondu pro regionální rozvoj v rámci Integrovaného operačního programu
pro prioritní osu 3, oblasti intervence 3.4. Žádost byla schválena, proběhla realizace a čerpání podpory.
- Zkušenosti s řízením projektu "Kontaktní a koordinační centra II.- Krajské ředitelství policie Královéhradeckého
kraje" spolufinancovaného z Evropského fondu pro regionální rozvoj v rámci Integrovaného operačního programu
pro prioritní osu 3, oblasti intervence 3.4. Žádost byla schválena, probíhá realizace projektu.
- Dlouholeté zkušenosti s plánováním a řízením investičních projektů v rámci financování programů reprodukce
majetku v oblasti zabezpečení útvarů Policie ČR v rámci KŘP Královéhradeckého kraje.
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Pořadí člena týmu:

002

Příjmení:

Neruda

Jméno:

Josef

Funkce v rámci projektového týmu:

člen projektového týmu

Název organizace:

Krajské ředitelství policie Královéhradeckého kraje

Funkce v rámci organizace:

Náměstek ředitele krajského ředitelství pro ekonomiku

Zapojení člena při přípravě projektu:
Finanční plánování projektu.
Zapojení člena při realizaci projektu:
Finanční řízení projektu.
Zapojení člena při udržitelnosti projektu:
Řízení a kontrola ekonomické udržitelnosti projektu.
Popis zkušeností s relevantními projekty a aktivitami:
- Zkušenosti s řízením projektu "Zateplení objektu Krajského ředitelství policie Východočeského kraje, Svitavy
č.p. 1907" (číslo 07004183) spolufinancovaného z Fondu soudržnosti Evropské unie v rámci Operačního
programu Životní prostředí. Žádost byla schválena, proběhla realizace projektu a čerpání podpory.
- Zkušenosti s řízením projektu "Kontaktní a koordinační centra I.- Krajské ředitelství policie Východočeského
kraje" spolufinancovaného z Evropského fondu pro regionální rozvoj v rámci Integrovaného operačního programu
pro prioritní osu 3, oblasti intervence 3.4. Žádost byla schválena, proběhla realizace a čerpání podpory.
- Zkušenosti s řízením projektu "Kontaktní a koordinační centra II.- Krajské ředitelství policie Královéhradeckého
kraje" spolufinancovaného z Evropského fondu pro regionální rozvoj v rámci Integrovaného operačního programu
pro prioritní osu 3, oblasti intervence 3.4. Žádost byla schválena, probíhá realizace projektu.
- Dlouholeté zkušenosti v ekonomické oblasti zabezpečení útvarů Policie ČR v rámci KŘP Královéhradeckého
kraje.
- Dlouholeté zkušenosti s plánováním a řízením investičních projektů v rámci financování programů reprodukce
majetku v oblasti zabezpečení útvarů Policie ČR v rámci KŘP Královéhradeckého kraje.
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Pořadí člena týmu:

003

Příjmení:

Přívratská

Jméno:

Ivana

Funkce v rámci projektového týmu:

člen projektového týmu

Název organizace:

Krajské ředitelství policie Královéhradeckého kraje

Funkce v rámci organizace:

Referent majetkové správy - odbor specializovaných činností

Zapojení člena při přípravě projektu:
Koordinace a administrace přípravné fáze projektu.
Zapojení člena při realizaci projektu:
Koordinace a administrace realizační fáze projektu.
Zapojení člena při udržitelnosti projektu:
Koordinace a administrace udržitelnosti projektu.
Popis zkušeností s relevantními projekty a aktivitami:
- Zkušenosti s přípravou projektové žádosti, administrací a přípravou žádosti o platbu v rámci projektů
spolufinancovaných z prostředků Evropské unie.

Pořadí člena týmu:

004

Příjmení:

Lučický

Jméno:

Martin

Funkce v rámci projektového týmu:

člen projektového týmu

Název organizace:

Krajské ředitelství policie Královéhradeckého kraje

Funkce v rámci organizace:

Vedoucí operačního odboru

Zapojení člena při přípravě projektu:
Plánování organizace činnosti integrovaného operačního střediska pro realizační fázi projektu.
Zapojení člena při realizaci projektu:
Zajištění činnosti integrovaného operačního střediska při realizaci projektu.
Zapojení člena při udržitelnosti projektu:
Nebude zapojen.
Popis zkušeností s relevantními projekty a aktivitami:
- Zkušenosti s vedením a koordinací činnosti operačního střediska
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Pořadí člena týmu:

005

Příjmení:

Patka

Jméno:

Miloslav

Funkce v rámci projektového týmu:

člen projektového týmu

Název organizace:

Krajské ředitelství policie Královéhradeckého kraje

Funkce v rámci organizace:

Vedoucí oddělení správy nemovitého majetku

Zapojení člena při přípravě projektu:
Plánování a příprava podkladů k zabezpečení technické proveditelnosti stavební připravenosti.
Zapojení člena při realizaci projektu:
Zabezpečení realizace stavební připravenosti integrovaného operačního střediska v souladu s podmínkami
projektu.
Zapojení člena při udržitelnosti projektu:
Nebude zapojen.
Popis zkušeností s relevantními projekty a aktivitami:
- Zkušenosti při přípravě, řízení a kontrole realizace projektu "Kontaktní a koordinační centra II.- Krajské
ředitelství policie Královéhradeckého kraje" spolufinancovaného z Evropského fondu pro regionální rozvoj v rámci
Integrovaného operačního programu pro prioritní osu 3, oblasti intervence 3.4. Žádost byla schválena, probíhá
realizace projektu.
- Zkušenosti s finančním plánováním, řízením a realizací projektů, zejména v oblasti zajištění a podpory útvarů v
působnosti KŘP Královéhradeckého kraje.
- Zkušenosti v ekonomické oblasti v zabezpečení útvarů KŘP Královéhradeckého kraje.
- Dlouholeté zkušenosti při plánování, finančním řízení a kontrole realizace investíčních projektů v působnosti
KŘP Královéhradeckého kraje.
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Pořadí člena týmu:

006

Příjmení:

Němeček

Jméno:

Jaroslav

Funkce v rámci projektového týmu:

člen projektového týmu

Název organizace:

Krajské ředitelství policie Královéhradeckého kraje

Funkce v rámci organizace:

Vedoucí odboru informačních a komunikačních technologií

Zapojení člena při přípravě projektu:
Plánování technologické připravenosti projektu.
Zapojení člena při realizaci projektu:
Zajištění provozu technologických zařízení pořizovaných v rámci projektu.
Zapojení člena při udržitelnosti projektu:
Zajištění provozu technologických zařízení v rámci udržitelnosti projektu.
Popis zkušeností s relevantními projekty a aktivitami:
- Zkušenosti při plánování, přípravě a kontrole realizace projektu "Kontaktní a koordinační centra I.- Krajské
ředitelství policie Východočeského kraje" spolufinancovaného z Evropského fondu pro regionální rozvoj v rámci
Integrovaného operačního programu pro prioritní osu 3, oblasti intervence 3.4. Žádost byla schválena, proběhla
realizace a čerpání podpory.
- Zkušenosti s řízením projektu "Kontaktní a koordinační centra II.- Krajské ředitelství policie Královéhradeckého
kraje" spolufinancovaného z Evropského fondu pro regionální rozvoj v rámci Integrovaného operačního programu
pro prioritní osu 3, oblasti intervence 3.4. Žádost byla schválena, probíhá realizace projektu.
- Zkušenosti s finančním plánováním, řízením a realizací projektů, zejména v oblasti zajištění a podpory útvarů v
působnosti KŘP Královéhradeckého kraje.
- Zkušenosti v ekonomické oblasti zabezpečení útvarů KŘP Královéhradeckého kraje.
- Dlouholeté zkušenosti při plánování, finančním řízení a kontrole realizace investičních projektů v působnosti
KŘP Královéhradeckého kraje.
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Pořadí člena týmu:

007

Příjmení:

Pourová

Jméno:

Alena

Funkce v rámci projektového týmu:

člen projektového týmu

Název organizace:

Krajské ředitelství policie Královéhradeckého kraje

Funkce v rámci organizace:

Vedoucí odboru rozpočtu a účetnictví

Zapojení člena při přípravě projektu:
Příprava dokumentace k finančnímu plánování projektu.
Zapojení člena při realizaci projektu:
Zpracování podkladů pro finanční řízení projektu.
Zapojení člena při udržitelnosti projektu:
Nebude zapojen.
Popis zkušeností s relevantními projekty a aktivitami:
- Zkušenosti při finančním plánování a přípravě projektu "Zateplení objektu Krajského ředitelství policie
Východočeského kraje, Svitavy č.p. 1907" (číslo 07004183) spolufinancovaného z Fondu soudržnosti Evropské
unie v rámci Operačního programu Životní prostředí. Žádost byla schválena, proběhla realizace projektu a
čerpání podpory.
- Zkušenosti při finančním plánování a přípravě projektu "Kontaktní a koordinační centra I.- Krajské ředitelství
policie Východočeského kraje" spolufinancovaného z Evropského fondu pro regionální rozvoj v rámci
Integrovaného operačního programu pro prioritní osu 3, oblasti intervence 3.4. Žádost byla schválena, proběhla
realizace a čerpání podpory.
- Zkušenosti při finančním plánování a přípravě projektu "Kontaktní a koordinační centra II.- Krajské ředitelství
policie Královéhradeckého kraje" spolufinancovaného z Evropského fondu pro regionální rozvoj v rámci
Integrovaného operačního programu pro prioritní osu 3, oblasti intervence 3.4. Žádost byla schválena, probíhá
realizace projektu.
- Zkušenosti v oblasti finančního řízení v rámci KŘP Královéhradeckého kraje.
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Pořadí člena týmu:

008

Příjmení:

Kulhánková

Jméno:

Martina

Funkce v rámci projektového týmu:

člen projektového týmu

Název organizace:

Krajské ředitelství policie Královéhradeckého kraje

Funkce v rámci organizace:

Referent majetkové správy - odbor veřejných zakázek

Zapojení člena při přípravě projektu:
Příprava výběrových řízení.
Zapojení člena při realizaci projektu:
Realizace výběrových řízení.
Zapojení člena při udržitelnosti projektu:
Nebude zapojen.
Popis zkušeností s relevantními projekty a aktivitami:
- Zkušenosti s řízením projektu "Zateplení objektu Krajského ředitelství policie Východočeského kraje, Svitavy
č.p. 1907" (číslo 07004183) spolufinancovaného z Fondu soudržnosti Evropské unie v rámci Operačního
programu Životní prostředí. Žádost byla schválena, proběhla realizace projektu a čerpání podpory.
- Zkušenosti při řízení projektu "Kontaktní a koordinační centra I.- Krajské ředitelství policie Východočeského
kraje" spolufinancovaného z Evropského fondu pro regionální rozvoj v rámci Integrovaného operačního programu
pro prioritní osu 3, oblasti intervence 3.4. Žádost byla schválena, proběhla realizace a čerpání podpory.
- Zkušenosti s řízením projektu "Kontaktní a koordinační centra II.- Krajské ředitelství policie Královéhradeckého
kraje" spolufinancovaného z Evropského fondu pro regionální rozvoj v rámci Integrovaného operačního programu
pro prioritní osu 3, oblasti intervence 3.4. Žádost byla schválena, probíhá realizace projektu.
- Zkušenosti v ekonomické oblasti zabezpečení útvarů Policie ČR v rámci KŘP Královéhradeckého kraje.
- Zkušenosti s plánováním, koordinací a administrací financování programů reprodukce majetku v rámci
investičních projektů v oblasti zabezpečení útvarů Policie ČR v rámci kŘP Královéhradeckého kraje.
- Zkušenosti se zadáváním veřejných zakázek dle zákona 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách a v souladu s
metodikou MMR ČR pro zadávání veřejných zakázek spolufinancovaných z finančních prostředků Evropské unie.
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6. Žadatel projektu
Název organizace:

Krajské ředitelství policie Královéhradeckého kraje

IČ:

75151545

DIČ:

CZ75151545

Právní forma:

Org. složka státu

Je plátcem DPH ve vztahu
k aktivitám projektu:

Ne

Je žadatel malý/střední podnik:

Ne

Typ žadatele:

Organizační složka státu

Statutární zástupci:
Příjmení:

Přibyl

Jméno:

Titul před:

brig. gen. JUDr.

Titul za:

Petr

Funkce osoby: Ředitel projektu

Telefon I:

Fax:

974521228

Telefon II.:

Email:

krp.khk@mvcr.cz

Kraj:

Královéhradecký

Okres:

Hradec Králové

Obec:

Hradec Králové

Část obce:

Hradec Králové

Ulice:

Ulrichovo náměstí

Městská část:
PSČ:

500 02

Číslo popisné:

WWW:

www.policie.cz

974521220

Číslo orientační: 4

810

Kontaktní osoby:
Příjmení:

Přívratská

Jméno:

Titul před:

Ing.

Titul za:

Ivana

Funkce osoby: Koordinátor projektu

Telefon I:

974521535

Fax:

974522045

Telefon II.:

Email:

analytikoschk@mvcr.cz
Přívratská Ivana

Hlavní kontaktní osoba:
Oficiální adresa:
Kraj:

Královéhradecký

Okres:

Hradec Králové

Obec:

Hradec Králové

Část obce:

Hradec Králové

Ulice:

Ulrichovo náměstí

Městská část:
PSČ:

500 02

Číslo popisné:

810

Číslo orientační: 4

WWW:
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Adresa pro doručení:
Kraj:

Královéhradecký

Okres:

Hradec Králové

Obec:

Hradec Králové

Část obce:

Hradec Králové

Ulice:

Ulrichovo náměstí

Městská část:
PSČ:

500 02

Číslo popisné:

WWW:

www.policie.cz

810

Číslo orientační: 4
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7. Zkušenosti žadatele
Pořadí reference:

001

Název projektu/akce:

Mobilní kontaktní a koordinační centra

Jméno (název) žadatele/předkladatele/realizátora:

Ministerstvo vnitra ČR - Policejní prezidium ČR

Celkové výdaje projektu/akce (v Kč):

123 319 000,00

Období realizace projektu/akce (měsíc/rok):

06/2008-09/2009

Zdroje financování/poskytovatel dotace:

Strukturální fondy EU

Název grantu/programu:

Integrovaný operační program

Popis projektu/akce a jeho výstupů:
Vytvoření plně funkčních mobilních kontaktních a koordinačních center, která budou v případě mimořádné
události poskytovat základní informace o prevenci nebo opatřeních k předcházení či eliminaci hrozících nebo
vzniklých následků rizik občanům přímo na daném místě.
Popis zapojení žadatele do přípravy, realizace a provozu projektu/akce:
KŘP Královéhradeckého kraje bylo zapojeno při přípravě a realizaci projektu ve spolupráci s žadatelem projektu.

Pořadí reference:

002

Název projektu/akce:

Kontaktní a koordinační centra I.- Krajské ředitelství
policie Východočeského kraje

Jméno (název) žadatele/předkladatele/realizátora:

Krajské ředitelství policie Východočeského kraje

Celkové výdaje projektu/akce (v Kč):

50 006 715,00

Období realizace projektu/akce (měsíc/rok):

06/2007-04/2010

Zdroje financování/poskytovatel dotace:

Strukturální fondy EU

Název grantu/programu:

Integrovaný operační program

Popis projektu/akce a jeho výstupů:
Vytvoření 14 plně funkčních kontaktních a koordinačních center v prostorách služeben KŘP Východočeského
kraje, která budou shromažďovat a poskytovat občanům základní informace o prevenci nebo opatřeních k
předcházení či eliminaci vzniklých následků rizik v případě vzniku mimořádné události nebo kalamitní situace.
Popis zapojení žadatele do přípravy, realizace a provozu projektu/akce:
Příjemce podpory byl plně odpovědný za přípravu, realizaci a za uvedení do provozu včetně udržitelnosti
projektu.

Pořadí reference:

003

Název projektu/akce:

Kontaktní a koordinační centra II.- Krajské ředitelství
policie Královéhradeckého kraje

Jméno (název) žadatele/předkladatele/realizátora:

Krajské ředitelství policie Královéhradeckého kraje

Celkové výdaje projektu/akce (v Kč):

34 000 000,00

Období realizace projektu/akce (měsíc/rok):

05/2009-09/2011

Zdroje financování/poskytovatel dotace:

Strukturální fondy

Název grantu/programu:

Integrovaný operační program

Popis projektu/akce a jeho výstupů:
Vytvoření 6 plně funkčních kontaktních a koordinačních center v prostorách služeben KŘP Královéhradeckého
kraje, která budou shromažďovat a poskytovat občanům základní informace o prevenci nebo opatřeních k
předcházení či eliminaci vzniklých následků rizik v případě vzniku mimořádné události nebo kalamitní situace.
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Popis zapojení žadatele do přípravy, realizace a provozu projektu/akce:
Příjemce podpory je plně odpovědný za přípravu a realizaci a bude odpovědný za uvedení do provozu včetně
udržitelnosti projektu.

Pořadí reference:

004

Název projektu/akce:

Zateplení objektu Krajského ředitelství policie
Východočeského kraje, Svitavy č.p. 1907

Jméno (název) žadatele/předkladatele/realizátora:

Krajské ředitelství policie Východočeského kraje

Celkové výdaje projektu/akce (v Kč):

20 182 182,00

Období realizace projektu/akce (měsíc/rok):

10/2007-9/2009

Zdroje financování/poskytovatel dotace:

Fond soudržnosti EU, Státní fond životního prostředí

Název grantu/programu:

Operační program Životní prostředí

Popis projektu/akce a jeho výstupů:
Cílem projektu byla realizace úspor energie zlepšením tepelně technických vlastností objektu a současně snížení
emisí hlavních znečišťujících látek v ovzduší především CO2 se záměrem zlepšení kvality životnícho prostředí.
Popis zapojení žadatele do přípravy, realizace a provozu projektu/akce:
Příjemce podpory byl plně odpovědný za přípravu,realizaci a za uvedení do provozu včetně udržitelnosti projektu.

Pořadí reference:

005

Název projektu/akce:

Okresní ředitelství policie ČR Semily - novostavba

Jméno (název) žadatele/předkladatele/realizátora:

Policie ČR Správa Východočeského kraje Hradec
Králové

Celkové výdaje projektu/akce (v Kč):

215 000 000,00

Období realizace projektu/akce (měsíc/rok):

1997-2002

Zdroje financování/poskytovatel dotace:

Státní rozpočet

Název grantu/programu:

Kapitola Ministerstva vnitra ISPROFIN: 314540

Popis projektu/akce a jeho výstupů:
Cílem projektu bylo vybudování objektu pro umístění útvaru okresního ředitelství policie s cílem zajištění
adekvátního zázemí pro plnění úkolů ve věcech zajištění vnitřního pořádku a bezpečnosti.
Popis zapojení žadatele do přípravy, realizace a provozu projektu/akce:
Příjemce podpory byl plně odpovědný za přípravu, realizaci a za uvedení do provozu včetně udržitelnosti
projektu.

Pořadí reference:

006

Název projektu/akce:

Rekonstrukce objektu Věkoše č.p. 416, Hradec Králové
- oblastní ředitelství služby cizinecké a pohraniční policie

Jméno (název) žadatele/předkladatele/realizátora:

Policie ČR Správa Východočeského kraje Hradec
Králové

Celkové výdaje projektu/akce (v Kč):

16 067 000,00

Období realizace projektu/akce (měsíc/rok):

2004

Zdroje financování/poskytovatel dotace:

Státní rozpočet

Název grantu/programu:

Kapitola Ministerstva vnitra ISPROFIN: 2141120141

Popis projektu/akce a jeho výstupů:
Cílem projektu byla rekonstrukce objektu s cílem zajištění adekvátního zázemí základních úvarů Policie ČR pro
plnění úkolů ve věcech zajištění vnitřního pořádku a bezpečnosti.
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Popis zapojení žadatele do přípravy, realizace a provozu projektu/akce:
Příjemce podpory byl plně odpovědný za přípravu, realizaci a za uvedení do provozu včetně udržitelnosti
projektu.

Pořadí reference:

007

Název projektu/akce:

Dodávka a montáž kancelářského a sedacího nábytku
pro útvary Policie ČR Správy Východočeského kraje
včetně dopravy do místa plnění

Jméno (název) žadatele/předkladatele/realizátora:

Policie ČR Správa Východočeského kraje Hradec
Králové

Celkové výdaje projektu/akce (v Kč):

3 500 000,00

Období realizace projektu/akce (měsíc/rok):

2006

Zdroje financování/poskytovatel dotace:

Státní rozpočet

Název grantu/programu:

Kapitola Ministerstva vnitra

Popis projektu/akce a jeho výstupů:
Cílem projektu bylo vybavení interiéru objektů Policie ČR s cílem zajištění adekvátního zázemí základních útvarů
Policie ČR pro plnění úkolů ve věcech zajištění vnitřního pořádku a bezpečnosti.
Popis zapojení žadatele do přípravy, realizace a provozu projektu/akce:
Příjemce podpory byl plně odpovědný za přípravu, realizaci a za uvedení do provozu včetně udržitelnosti
projektu.

Pořadí reference:

008

Název projektu/akce:

Stavební úpravy objektu Gočárova ul. č.p. 1653, Hradec
Králové - obvodního oddělení a železničního oddělení
Policie ČR

Jméno (název) žadatele/předkladatele/realizátora:

Policie ČR Správa Východočeského kraje Hradec
Králové

Celkové výdaje projektu/akce (v Kč):

12 334 000,00

Období realizace projektu/akce (měsíc/rok):

2004

Zdroje financování/poskytovatel dotace:

Státní rozpočet

Název grantu/programu:

Kapitola Ministerstva vnitra ISPROFIN: 2141124027

Popis projektu/akce a jeho výstupů:
Cílem projektu byla rekonstrukce objektu s cílem zajištění adekvátního zázemí základních útvarů Policie ČR pro
plnění úkolů ve věcech zajištění vnitřního pořádku a bezpečnosti.
Popis zapojení žadatele do přípravy, realizace a provozu projektu/akce:
Příjemce podpory byl plně odpovědný za přípravu, realizaci a za uvedení do provozu včetně udržitelnosti
projektu.

Pořadí reference:

009

Název projektu/akce:

Realizace závěrů energetického auditu objektu Policie
ČR Správy Včk Hradec Králové, Ulrichovo náměstí 810

Jméno (název) žadatele/předkladatele/realizátora:

Policie ČR Správa Východočeského kraje Hradec
Králové

Celkové výdaje projektu/akce (v Kč):

43 403 000,00

Období realizace projektu/akce (měsíc/rok):

2004

Zdroje financování/poskytovatel dotace:

Státní rozpočet

Název grantu/programu:

Kapitola Ministerstva vintra ISPROFIN: 2141194094
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Popis projektu/akce a jeho výstupů:
Cílem projektu byla realizace úspor energie zlepšením tepelně technických vlastností objeku a současně snížení
emisí hlavních znečišťujících látek v ovzduší především CO2 se záměrem zlepšení kvality životního prostředí.
Popis zapojení žadatele do přípravy, realizace a provozu projektu/akce:
Příjemce podpory byl plně odpovědný za přípravu, realizaci a za uvedení do provozu včetně udržitelnosti
projektu.
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8. Partner projektu
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9. Podpora de-minimis
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10. Další podpory ve vztahu k projektu
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11. Indikátory projektu
Kód nár. číselníku:

26.04.07

Název indikátoru:

Počet oper. střed. IZS s provedenou integrací ICT

Měrná jednotka:

Počet

Výchozí hodnota:

0,00

Plánovaná hodnota:

1,00

Rozdíl:

1,00

Datum plánovaného dosažení:

31.05.2012
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12. Environmentální kritéria
Kvantifikovatelná environmentální kritéria:
Pro daný projekt není relevantní

Nekvantifikovatelná environmentální kritéria:
Pro daný projekt není relevantní
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13. Potřeby
Kód
řádku

Název

I/N

Závazn
ost

Do
31.12.
2008

Rok
2009

Rok
2010

Rok
2011

Rok
2012

Rok
2013

Zbývá
po
1.1.2015

Rok
2014

Suma

5031

Ostatní platby za
provedenou práci

N

min

0

0

0

160 000

40 000

0

0

0

200 000

5039

Jiné mzdové náklady N
a povinné pojistné

min

0

0

0

130 000

20 000

0

0

0

150 000

5050

Náklady na nákup
materiálu (bez
dlouhodobého
hmotného majetku)

N

min

0

0

0

42 000

200 000

0

0

0

242 000

5078

Náklady na služby
ostatní výše
neuvedené

N

min

0

0

0

0

50 000

0

0

0

50 000

5112

Náklady pořízení
strojů, přístrojů a
zařízení ICT

N

min

0

0

0

287 000

0

0

0

0

287 000

5114

Náklady pořízení
strojů, přístrojů a
zařízení jiných než
ICT

N

min

0

0

0

6 000

0

0

0

0

6 000

5130

Náklady pořízení
programového
vybavení

N

min

0

0

0

15 000

0

0

0

0

15 000

Součty za
neinvestiční výdaje

NVS

0

0

0

640 000

310 000

0

0

0

950 000

6012

Náklady řízení
přípravy a realizace
projektu

I

min

0

0

176 000 1 231 000

0

0

0

0

1 407 000

6090

Náklady pořízení
stavebních objektů

I

min

0

0

0 4 931 000

0

0

0

0

4 931 000

6112

Náklady pořízení
strojů, přístrojů a
zařízení ICT

I

min

0

0

0 12 651 00 9 404 000
0

0

0

0

22 055 000

6130

Náklady pořízení
programového
vybavení

I

min

0

0

0 5 576 000 9 426 000

0

0

0

15 002 000

Součty za investiční
výdaje

IVS

0

0

176 000 24 389 00 18 830 00
0
0

0

0

0

43 395 000
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Finální verze žádosti (IOP-IP)

Pořadí etapy:

002

Název etapy:

Zprovoznění informačního systému

Datum zahájení etapy:

01.11.2011

Datum ukončení etapy:

29.02.2012

Délka etapy:

4

Popis etapy:
Dodávka hardwarového a softwarového vybavení, komunikační infrastruktury a jejich montáž, instalace
informačního systému operačního řízení. Mezi výdaje zahrnuty výdaje na ICT, publicitu, osobní náklady a
cestovné.
Kč
Způsobilé výdaje:

34 499 000,00

Nezpůsobilé výdaje:

0,00

Příjmy projektu:

0,00

Příjmy způsobilé:

0,00

Příjmy nezpůsobilé:

0,00

Způsobilé výdaje bez příjmu:

34 499 000,00

Celkové výdaje etapy:

34 499 000,00

Celkem způsobilé investiční výdaje:

34 369 000,00

Celkem způsobilé neinvestiční výdaje:
Státní rozpočet:

130 000,00
5 174 850,00

Krajský rozpočet:

0,00

Obecní rozpočet:

0,00

Státní fond:

0,00

Jiné národní veřejné:

0,00

EU celkem:
Soukromé prostředky:

29 324 150,00
0,00
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Pořadí etapy:

003

Název etapy:

Propojení s NIS IZS

Datum zahájení etapy:

01.03.2012

Datum ukončení etapy:

31.05.2012

Délka etapy:

3

Popis etapy:
Propojení informačního systému s NIS IZS, testování a jeho plná integrace. Mezi výdaje zahrnuty výdaje na ICT,
osobní náklady a publicitu.
Kč
Způsobilé výdaje:

4 120 000,00

Nezpůsobilé výdaje:

0,00

Příjmy projektu:

0,00

Příjmy způsobilé:

0,00

Příjmy nezpůsobilé:

0,00

Způsobilé výdaje bez příjmu:

4 120 000,00

Celkové výdaje etapy:

4 120 000,00

Celkem způsobilé investiční výdaje:

3 850 000,00

Celkem způsobilé neinvestiční výdaje:

270 000,00

Státní rozpočet:

618 000,00

Krajský rozpočet:

0,00

Obecní rozpočet:

0,00

Státní fond:

0,00

Jiné národní veřejné:

0,00

EU celkem:
Soukromé prostředky:

3 502 000,00
0,00
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17. Finanční plán

Pořadí etapy:

001

Název etapy:

Stavební připravenost

Pořadí žádosti o platbu:

01

Předpokládaná požadovaná částka (v Kč):
Datum předložení žádosti o platbu:

4 401 000,00
29.11.2011

Pořadí etapy:

002

Název etapy:

Zprovoznění informačního systému

Pořadí žádosti o platbu:

02

Předpokládaná požadovaná částka (v Kč):
Datum předložení žádosti o platbu:

Pořadí etapy:

003

Název etapy:

Propojení s NIS IZS

Pořadí žádosti o platbu:

03

Předpokládaná požadovaná částka (v Kč):
Datum předložení žádosti o platbu:

34 499 000,00
28.03.2012

4 120 000,00
28.06.2012
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18. Prioritní téma
Číslo Název
53

Předcházení rizikům (včetně návrhu a provedení plánů a opatření na
předcházení přírodním a technologickým rizikům a jejich řízení )
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Prostředky z EU (v Kč)
36 567 000,00

Finální verze žádosti (IOP-IP)

19. Výběrová řízení
Dodavatel výběrového řízení:
Pořadové číslo VŘ:

001

Název VŘ:

Zajištění stavební připravenosti

Specifikace druhu zadavatele:

veřejný zadavatel

Druh VŘ podle předmětu:

Stavební práce

Postup při VŘ:

Veřejná zakázka malého rozsahu

Stav VŘ:

Výběrové řízení plánováno

Předpokládaná hodnota bez DPH (v Kč):

4 109 167,00

Nasmlouvaná cena (v Kč):
Smluvní částka na způsobilé výdaje (v Kč):
Předpokládané/skutečné datum zahájení VŘ:

01.04.2011

Předpokládané/skutečné datum ukončení VŘ: 30.06.2011
Popis:
Realizace výběrového řízení, které zajistí výběr dodavatele na stavební připravenost operačního střediska pro
montáž nové technologie pro operační řízení a napojení na národní informační systém IZS. Plánované způsobilé
výdaje v rámci tohoto projektu by měly být do výše 3 209 167,- Kč bez DPH.

Dodavatel výběrového řízení:
Pořadové číslo VŘ:

002

Název VŘ:

Materiální vybavení projektového týmu

Specifikace druhu zadavatele:

veřejný zadavatel

Druh VŘ podle předmětu:

Dodávky

Postup při VŘ:

Otevřené řízení nadlimitní

Stav VŘ:

Výběrové řízení plánováno

Předpokládaná hodnota bez DPH (v Kč):

4 041 667,00

Nasmlouvaná cena (v Kč):
Smluvní částka na způsobilé výdaje (v Kč):
Předpokládané/skutečné datum zahájení VŘ:

01.03.2011

Předpokládané/skutečné datum ukončení VŘ: 31.05.2011
Popis:
V souladu s celkovým záměrem Policie ČR je postupně předkládáno celkem 14 stejně zaměřených projektů
jednotlivých krajských ředitelství policie a Policejního prezidia ČR. Z tohoto důvodu bude přistoupeno k realizaci
výběrového řízení v intencích ustanovení § 3 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění.
Hlavním účelem tohoto postupu je uplatnění principu koncentrace (vynaložení finančních prostředků na stejný
účel) a zajištění jednotné podoby a nižší výsledné ceny materiálního vybavení členů projektových týmů. V rámci
krajského ředitelství policie bude zakázka realizována do předpokládané hodnoty 291 667,- Kč bez DPH.
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Dodavatel výběrového řízení:
Pořadové číslo VŘ:

003

Název VŘ:

Zajištění publicity projektu

Specifikace druhu zadavatele:

veřejný zadavatel

Druh VŘ podle předmětu:

Dodávky

Postup při VŘ:

Otevřené řízení podlimitní

Stav VŘ:

Výběrové řízení plánováno

Předpokládaná hodnota bez DPH (v Kč):

2 333 333,00

Nasmlouvaná cena (v Kč):
Smluvní částka na způsobilé výdaje (v Kč):
Předpokládané/skutečné datum zahájení VŘ:

01.10.2011

Předpokládané/skutečné datum ukončení VŘ: 31.12.2011
Popis:
V souladu s celkovým záměrem Policie ČR je postupně předkládáno celkem 14 stejně zaměřených projektů
jednotlivých krajských ředitelství policie a Policejního prezidia ČR. Z tohoto důvodu bude přistoupeno k realizaci
výběrového řízení v intencích ustanovení § 3 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění.
Hlavním účelem tohoto postupu je uplatnění principu koncentrace (vynaložení finančních prostředků na stejný
účel) a zajištění jednotné podoby a nižší výsledné ceny publicity projektů. V rámci krajského ředitelství policie
bude zakázka realizována do předpokládané hodnoty 166 667,- Kč bez DPH.

Dodavatel výběrového řízení:
Pořadové číslo VŘ:

004

Název VŘ:

Technologie pro operační řízení operačních středisek Policie ČR a napojení
na Národní informační systém IZS ČR

Specifikace druhu zadavatele:

veřejný zadavatel

Druh VŘ podle předmětu:

Dodávky

Postup při VŘ:

Otevřené řízení nadlimitní

Stav VŘ:

Výběrové řízení plánováno

Předpokládaná hodnota bez DPH (v Kč):

401 566 667,00

Nasmlouvaná cena (v Kč):
Smluvní částka na způsobilé výdaje (v Kč):
Předpokládané/skutečné datum zahájení VŘ:

01.04.2011

Předpokládané/skutečné datum ukončení VŘ: 31.10.2011
Popis:
V souladu s celkovým záměrem Policie ČR je postupně předkládáno celkem 14 stejně zaměřených projektů
jednotlivých krajských ředitelství policie a Policejního prezidia ČR. Z tohoto důvodu bude přistoupeno k realizaci
výběrového řízení v intencích ustanovení § 3 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění.
Hlavním účelem tohoto postupu je uplatnění principu koncentrace (vynaložení finančních prostředků na stejný
účel) a zajištění jednotné podoby a nižší výsledné ceny pořizované technologie. V rámci krajského ředitelství
policie bude zakázka realizována do předpokládané hodnoty 31 849 167,- Kč bez DPH.
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20. Horizontální témata
Vliv na rovné příležitosti:
Je neutrální
Popis a zdůvodnění vlivu na rovné příležitosti:

Vliv na životní prostředí:
Projekt je soustředěn hlavně na životní prostředí:

Ne

Projekt má pozitivní dopad na životní prostředí:

Ne

Vyžaduje projekt posouzení vlivu na životní prostředí?:

Ne

Projekt je ekologicky neutrální:

Ano

Přispěje projekt ke zlepšení ovzduší?:

Ne

Přispěje projekt ke zlepšení kvality vod?:

Ne

Využije projekt alternativní zdroje?:

Ne

Zajistí zvýšení rozlohy sídelní vegetace?:

Ne

Zlepší informovanost obyvatel o ochraně životního prostředí?:

Ne

Popis a zdůvodnění vlivu na životní prostředí:

Hospodářská činnost:
Číslo

Název

17

Veřejná správa

Typ území:
Číslo

Název

01

Město
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21. Publicita
Způsob zajištění publicity:

Oznámení na billboardech

Konkrétní opatření pro zajištění publicity:
Publicita projektu v průběhu jeho realizace ve formě plakátů viditelně umístěných na průčelí budovy a v prostoru
vstupních dveří do místnosti pro operační řízení.

Způsob zajištění publicity:

Viditelné umístění trvalé informační desky

Konkrétní opatření pro zajištění publicity:
Publicita projektu po ukončení jeho realizace (ve fázi udržitelnosti) ve formě trvale viditelných informačních desek
umístěných na průčelí budovy a v prostoru vstupních dveří do místnosti pro operační řízení.

Způsob zajištění publicity:

Zvláštní tiskové a mediální zprávy

Konkrétní opatření pro zajištění publicity:
Uveřejnění informací o projektu a jeho spolufinancování v rámci regionálního tisku.

Způsob zajištění publicity:

Souhlas se zveřejním v seznamu příjemců

Konkrétní opatření pro zajištění publicity:
Zajištění oficiálního souhlasu se zveřejněním v příslušném seznamu příjemců finanční dotace pro účely
propagačních aktivit souvisejících s projektem a čerpáním finančních prostředků ze zdrojů Evropské unie.

Způsob zajištění publicity:

Informace účastníkům projektu o spolufinancování projektu z fondů EU na všech
dokumentech

Konkrétní opatření pro zajištění publicity:
Označování všech dokumentů projektu dle pravidel publicity IOP.

Způsob zajištění publicity:

Jiné formy zajištění publicity projektu

Konkrétní opatření pro zajištění publicity:
Publicita projektu ve formě drobných propagačních předmětů.

Způsob zajištění publicity:

Oznámení na specifických internetových stránkách

Konkrétní opatření pro zajištění publicity:
Uveřejnění informací o projektu, programu a zdroji jeho financování a dalších relevantních informací v průběhu
jeho realizace i udržitelnosti na internetových stránkách krajského ředitelství policie.
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22. Přílohy projektu
Název přílohy:

Řádný položkový rozpočet (Podaktivita I)

Číslo přílohy:

1

Požadovaná příloha:

6.3.4 - PP k projektové žádosti

Počet listů:

0

Doložena:

False

Nedoložena:

True

Počet vyhotovení:

0

Přílohu zadal:

KPEF3@MVCR.CZ

Příloha:
Popis:
Není relevantní.

Název přílohy:

Studie proveditelnosti (vč. Nulové) včetně CBA, včetně vymezení optimálního řešení
(Podaktivita I)

Číslo přílohy:

2

Požadovaná příloha:

6.3.4 - PP k projektové žádosti

Počet listů:

0

Doložena:

False

Nedoložena:

True

Počet vyhotovení:

0

Přílohu zadal:

KPEF3@MVCR.CZ

Příloha:
Popis:
Není relevantní.

Název přílohy:

Pověření "statutárního zástupce" pro odpovědného pracovníka za administraci projektu
(Podaktivita I)

Číslo přílohy:

3

Požadovaná příloha:

6.3.4 - PP k projektové žádosti

Počet listů:

0

Doložena:

False

Nedoložena:

True

Počet vyhotovení:

0

Přílohu zadal:

KPEF3@MVCR.CZ

Příloha:
Popis:
Není relevantní.
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Název přílohy:

Výpis z katastru nemovitostí nebo list vlastnictví a snímek z katastrální mapy s
vyznačením předmětu projektu (Podaktivita I)

Číslo přílohy:

4

Požadovaná příloha:

6.3.4 - PP k projektové žádosti

Počet listů:

0

Doložena:

False

Nedoložena:

True

Počet vyhotovení:

0

Přílohu zadal:

KPEF3@MVCR.CZ

Příloha:
Popis:
Není relevantní.

Název přílohy:

Stanovisko příslušného orgánu ochrany přírody dle zákona 144/1992 Sb. (Podaktivita I)

Číslo přílohy:

5

Požadovaná příloha:

6.3.4 - PP k projektové žádosti

Počet listů:

0

Doložena:

False

Nedoložena:

True

Počet vyhotovení:

0

Přílohu zadal:

KPEF3@MVCR.CZ

Příloha:
Popis:
Není relevantní.

Název přílohy:

Stavebně technická dokumentace (Podaktivita I)

Číslo přílohy:

6

Požadovaná příloha:

6.3.4 - PP k projektové žádosti

Počet listů:

0

Doložena:

False

Nedoložena:

True

Počet vyhotovení:

0

Přílohu zadal:

KPEF3@MVCR.CZ

Příloha:
Popis:
Není relevantní.
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Název přílohy:

Stanovisko příslušného stavebního úřadu (Podaktivita I)

Číslo přílohy:

7

Požadovaná příloha:

6.3.4 - PP k projektové žádosti

Počet listů:

0

Doložena:

False

Nedoložena:

True

Počet vyhotovení:

0

Přílohu zadal:

KPEF3@MVCR.CZ

Příloha:
Popis:
Není relevantní.

Název přílohy:

Dokumentace k probíhajícím/ukončeným výběrovým řízením (Podaktivita I)

Číslo přílohy:

8

Požadovaná příloha:

6.3.4 - PP k projektové žádosti

Počet listů:

0

Doložena:

False

Nedoložena:

True

Počet vyhotovení:

0

Přílohu zadal:

KPEF3@MVCR.CZ

Příloha:
Popis:
Není relevantní.

Název přílohy:

Nepovinné přílohy žádosti (Podaktivita I)

Číslo přílohy:

9

Požadovaná příloha:

6.3.4 - PP k projektové žádosti

Počet listů:

0

Doložena:

False

Nedoložena:

True

Počet vyhotovení:

0

Přílohu zadal:

KPEF3@MVCR.CZ

Příloha:
Popis:
Není relevantní.
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Název přílohy:

Řádný položkový rozpočet (Podaktivita II,III,IV)

Číslo přílohy:

10

Požadovaná příloha:

6.3.4 - PP k projektové žádosti

Počet listů:

5

Doložena:

True

Nedoložena:

False

Počet vyhotovení:

1

Přílohu zadal:

KPEF3@MVCR.CZ

Příloha:

Příloha 10 - IOS KŘP H.xls

Popis:
Řádný položkový rozpočet.

Název přílohy:

Variantní studie proveditelnosti (vč. nulové), dle Závazné osnovy (Podaktivita II,III,IV)

Číslo přílohy:

11

Požadovaná příloha:

6.3.4 - PP k projektové žádosti

Počet listů:

37

Doložena:

True

Nedoložena:

False

Počet vyhotovení:

1

Přílohu zadal:

KPEF3@MVCR.CZ

Příloha:

SP IOS - KRP H - final.doc

Popis:
Studie proveditelnosti.

Název přílohy:

Souhlasné stanovisko MV-GŘ HZS CR pro projekty krajských složek...dále viz text
výzvy...(Podaktivita II,III,IV)

Číslo přílohy:

12

Požadovaná příloha:

6.3.4 - PP k projektové žádosti

Počet listů:

2

Doložena:

True

Nedoložena:

False

Počet vyhotovení:

1

Přílohu zadal:

KPEF3@MVCR.CZ

Příloha:
Popis:
Tato příloha bude k projektové žádosti přiložena pouze v listinné formě.
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Název přílohy:

Pověření "statutárního zástupce" pro odpovědného pracovníka za administraci projektu
(Podaktivita II,III,IV)

Číslo přílohy:

13

Požadovaná příloha:

6.3.4 - PP k projektové žádosti

Počet listů:

0

Doložena:

False

Nedoložena:

True

Počet vyhotovení:

0

Přílohu zadal:

KPEF3@MVCR.CZ

Příloha:
Popis:
Není relevantní.

Název přílohy:

Výpis z katastru nemovitostí nebo list vlastnictví a snímek z katastrální mapy s
vyznačením předmětu proektu (Podaktivita II,III,IV)

Číslo přílohy:

14

Požadovaná příloha:

6.3.4 - PP k projektové žádosti

Počet listů:

3

Doložena:

True

Nedoložena:

False

Počet vyhotovení:

1

Přílohu zadal:

KPEF3@MVCR.CZ

Příloha:

Výpis z katastru nemovitostí včetně snímku z katastrální mapy.pdf

Popis:
Výpis z katastru nemovitostí včetně snímku z katastrální mapy k doložení vlastnického práva k nemovitosti v
rámci projektu "IOS KŘP Khk".

Název přílohy:

Stanovisko příslušného orgánu ochrany přírody dle zákona 144/1992 Sb. (Podaktivita
II,III,IV)

Číslo přílohy:

15

Požadovaná příloha:

6.3.4 - PP k projektové žádosti

Počet listů:

0

Doložena:

False

Nedoložena:

True

Počet vyhotovení:

0

Přílohu zadal:

KPEF3@MVCR.CZ

Příloha:
Popis:
Není relevantní.
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Název přílohy:

Stavebně technická dokumentace (Podaktivita II,III,IV)

Číslo přílohy:

16

Požadovaná příloha:

6.3.4 - PP k projektové žádosti

Počet listů:

0

Doložena:

False

Nedoložena:

True

Počet vyhotovení:

0

Přílohu zadal:

KPEF3@MVCR.CZ

Příloha:
Popis:
Bude přiložena k první Žádosti o platbu.

Název přílohy:

Stanovisko příslušného stavebního úřadu (Podaktivita II,III,IV)

Číslo přílohy:

17

Požadovaná příloha:

6.3.4 - PP k projektové žádosti

Počet listů:

0

Doložena:

False

Nedoložena:

True

Počet vyhotovení:

0

Přílohu zadal:

KPEF3@MVCR.CZ

Příloha:
Popis:
Bude přiloženo k první Žádosti o platbu.

Název přílohy:

Doklad o právní subjektivitě žadatele (Podaktivita IV)

Číslo přílohy:

18

Požadovaná příloha:

6.3.4 - PP k projektové žádosti

Počet listů:

0

Doložena:

False

Nedoložena:

True

Počet vyhotovení:

0

Přílohu zadal:

KPEF3@MVCR.CZ

Příloha:
Popis:
Není relevantní.
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Název přílohy:

Doklad (může být i Čestné prohlášení) o zajištění 15% spolufinancování (Podaktivita
IV)

Číslo přílohy:

19

Požadovaná příloha:

6.3.4 - PP k projektové žádosti

Počet listů:

0

Doložena:

False

Nedoložena:

True

Počet vyhotovení:

0

Přílohu zadal:

KPEF3@MVCR.CZ

Příloha:
Popis:
Není relevantní.

Název přílohy:

Dokumentace k probíhajícím/ukončeným výběrovým řízením (Podaktivita II,III,IV)

Číslo přílohy:

20

Požadovaná příloha:

6.3.4 - PP k projektové žádosti

Počet listů:

0

Doložena:

False

Nedoložena:

True

Počet vyhotovení:

0

Přílohu zadal:

KPEF3@MVCR.CZ

Příloha:
Popis:
Není relevantní.

Název přílohy:

Nepovinné přílohy žádosti (Podaktivita II,III,IV)

Číslo přílohy:

21

Požadovaná příloha:

6.3.4 - PP k projektové žádosti

Počet listů:

1

Doložena:

True

Nedoložena:

False

Počet vyhotovení:

1

Přílohu zadal:

OBCHODNIHK@MVCR.CZ

Příloha:

Příloha č. 21 - IOS KŘP H.pdf

Popis:
Poštovní směrovací číslo sídla žadatele.
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ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ

Čestně prohlašuji, že:
- ke dni podání žádosti nemám žádné 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, odvody za porušení rozpočtové kázně atd.,
či další nevypořádané finanční závazky z jiných projektů spolufinancovaných z rozpočtu EU vůči orgánům, které
prostředky z těchto fondů poskytují);
- žadatel, resp. osoby vykonávající funkci statutárního orgánu žadatele, nebo osoby, které jsou oprávněny jednat
jeho jménem, nebyly pravomocně odsouzeny pro trestný čin, jehož skutková podstata souvisela s předmětem
činnosti žadatele, nebo pro trestný čin hospodářský nebo trestný čin proti majetku nebo pro trestné činy
úplatkářství nebo účasti na zločinném spolčení;
- předložený projekt je v souladu s právními předpisy České republiky a Evropské unie,
- na shodné způsobilé výdaje zahrnuté v tomto projektu jsem neobdržel žádnou jinou podporu financovanou ze
zdrojů Evropské unie nebo národních zdrojů (krajský rozpočet, státní rozpočet).
Prohlašuji, že jsem oprávněn učinit toto prohlášení, že údaje uvedené v projektové žádosti, v jejích přílohách a v
tomto prohlášení jsou pravdivé a úplné a že si jsem vědom právních následků nepravdivého prohlášení 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. 2021.

Jméno a příjmení osoby oprávněné jednat jménem
příjemce:

Místo a datum:
Podpis a razítko:
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ŠTÍTEK NA OBÁLKU

Číslo výzvy:

11

Název výzvy:

Kontinuální výzva pro PO 3.4 - 11 - Jednotná úroveň
informačních systémů složek integrovaného
záchranného systému

Název operačního programu:

Integrovaný operační program

Číslo prioritní osy:

6.3

Název prioritní osy:

Zvýšení kvality a dostupnosti veřejných služeb - Cíl
Konvergence

Číslo oblasti podpory:

6.3.4

Název oblasti podpory:

Služby v oblasti bezpečnosti, prevence a řešení rizik

Název projektu:

Integrované operační středisko - Krajské ředitelství
policie Královéhradeckého kraje

Název žadatele:

Krajské ředitelství policie Královéhradeckého kraje

Adresa žadatele:

Ulrichovo náměstí, 4
500 02, Hradec Králové

Hlavní kontaktní osoba:

Přívratská Ivana

Telefon:

974521535
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