Finální verze žádosti (IOP-IP)

ØW5X1PØØØ1

Unikátní kód žádosti:

Potvrzení o převzetí žádosti
Identifikace operačního programu
Číslo operačního programu:
Název operačního programu:

Integrovaný operační program

Číslo prioritní osy:
Název prioritní osy:

Zvýšení kvality a dostupnosti veřejných služeb - Cíl Konvergence

Číslo oblasti podpory:
Název oblasti podpory:

Služby v oblasti bezpečnosti, prevence a řešení rizik

Číslo výzvy:
Název výzvy:

Kontinuální výzva pro oblast podpory 3.4e - služby v oblasti bezpečnosti,
prevence a řešení rizik

Projekt
Název projektu:

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

Název projektu anglicky:
Předpokládané datum
zahájení realizace
projektu:

Předpokládané datum
ukončení realizace
projektu:

Skutečné datum zahájení
realizace projektu:
Doba trvání projektu:
Celkové způsobilé výdaje projektu:
Typ účetní jednotky:
Účetní osnova:
Název IPRM:
Kód IPRM:
Název aktivity IPRM:
Číslo aktivity:
Stručný obsah projektu:
Realizace projektu je zaměřena na vybudování kontaktních a koordinačních center, tzv. "front office" (v
prostorách stávajících služeben KŘP Včk, 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. Jedná se o vybudování 6 plně funkčních kontaktních a koordinačních center s
moderním vzhledem (důstojné a sociálně odpovídající prostředí) a účelným vybavením (např. recepce, čekárny,
sociální zařízení, jednací místnost, prostory stálé služby, bezbariérový přístup, moderní ICT). Technologie
kontaktních a koordinačních center bude plně kompatibilní s nově budovanou technologií operačních středisek
IZS. Bližší informace jsou uvedeny v příloze č.1 - Studie proveditelnosti.
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Žadatel
Název žadatele:

Krajské ředitelství policie Východočeského kraje

IČ:
DIČ:
Oficiální adresa žadatele:

Ulrichovo náměstí 810 / 4, 500 02 Hradec Králové

Příjmení, jméno hlavní kontaktní osoby:
Telefon, email hlavní kontaktní osoby:

telefon:
email:

Adresa statutárního zástupce:

Ulrichovo náměstí 810 / 4, 500 02 Hradec Králové

Příjmení, jméno statutárního zástupce:

plk.JUDr. Přibyl Petr

Telefon, email statutárního zástupce:

telefon:
email:

Žádost předal:
Žádost převzal:
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1. Projekt
Projekt počítá s výběrovým řízením:
Projekt má pozitivní vliv na environmentální kritéria:
Bylo požadováno nebo byly poskytnuty další podpory ve vztahu k projektu z jiných veřejných
zdrojů:
Projekt má partnera:
Žadateli byli poskytnuty v posledních 3 letech veřejné prostředky v režimu podpory de minimis:
Žadatel má zkušenosti s přípravou a realizací obdobných typů projektů/akcí:
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2. Podporované aktivity
Číslo:

Název podporované aktivity:

Procentní podíl:

e) zřízení kontaktních a koordinačních center po celém území ČR
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3. Území dopadu a realizace
Území dopadu:
Kód území dopadu:

Název území dopadu:

Spadá pod:

Místo realizace NUTS5:
Kód NUTS5:

Název NUTS5:

Spadá pod:

Specifické území:

Jaroměř
Dvůr Králové nad Labem
Realizované investice NUTS3:
Kód NUTS3:

Název NUTS3:

Procentní podíl:
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4. Popis projektu
Zdůvodnění potřebnosti projektu včetně popisu výchozího stavu:
Policie ČR plní úkoly ve věcech vnitřního pořádku a bezpečnosti. V případě hrozby či vzniku mimořádné události
(rozumí se tím škodlivé působení sil a jevů vyvolaných činností člověka, přírodními vlivy, dále havárie, které
ohrožují život, zdraví, majetek nebo životní prostředí a vyžadují provedení záchranných a likvidačních prací) se
podílí na koordinaci záchranných a likvidačních prací v místě nasazení složek IZS a v prostoru předpokládaných
účinků mimořádné události (tzv. místo zásahu).
V současné době jsou prvotním článkem bezpečnostní infrastruktury Policie ČR stávající služebny Policie ČR.
Policisté zde zařazení plní úkoly zejména služby pořádkové policie, a to na úsecích:
- ochrany veřejného pořádku,
- boje s kriminalitou,
- odhalování a projednávání přestupků,
- dohledu na bezpečnost a plynulost silničního provozu,
a spolupracují s orgány obcí při zabezpečování místních záležitostí veřejného pořádku. Služebny Policie ČR
vykonávají především dozorčí službu, obchůzkovou službu, hlídkovou službu a další činnosti policejních orgánů a
jsou zpravidla prvním kontaktním místem veřejnosti s Policií ČR. V České republice je v tomto ohledu
vybudována rozsáhlá síť služeben PČR.
Hlavní problémy stávajícího stavu služeben lze spatřovat zejména v následujících hlediscích:
- nevyhovující vnitřní vybavení a vzhled služeben,
- neadekvátní podmínky pro moderní, otevřené a účelné kontaktní centrum, které by umožňovalo shromáždit a
poskytnout občanům základní informace o prevenci nebo opatřeních k předcházení či eliminaci vzniklých
následků rizik v případě vzniku mimořádných událostí nebo kalamitních situací,
- nevyhovující a neúčelné podmínky služeben vyvolávající u občanů pocit úzkosti a nedůstojnosti, ačkoliv na
služebny přicházejí řešit těžké životní situace,
- nevyhovující, nemoderní a neprofesionální podmínky pro výkon policistů při poskytování služeb veřejnosti,
- nedostatečná vybavenost moderním a funkčním nábytkem.
Další problémy lze spatřovat zejména v nevyhovujícím vybavení informačních a komunikačních technologií
především z hlediska jeho:
- účelu a efektivity, vyznačující se značnou pomalostí, stářím, poruchovostí, malou úrovní zabezpečení dat a
informací;
- nekompatibilnosti a neoperability.
Tyto problémy významně zasahují do činnosti policistů na služebnách, neboť je zejména nutné zpracovávat
informace z centrálních policejních databází nebo informačních systémů veřejné správy, což předpokládá kvalitní
a spolehlivé informační zařízení a dostatečnou rychlost připojení. Nedostatečnost je spatřována rovněž v:
- úrovni informovanosti veřejnosti, související s kvalitou HW a SW;
- zajištění kontaktního pracovníka (viz Recepce u větších služeben);
- zabezpečení informačních prostředků, které by umožňovaly přenos informace obrazem i zvukem.
Současný stav do značné míry negativně ovlivňuje efektivitu činnosti Policie ČR vůči veřejnosti.
Bližší informace jsou uvedeny v příloze č.1 - Studie proveditelnosti.
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Cíle projektu:
Hlavním cílem předkládaného projektu je vytvořit prostřednictvím modernizace infrastruktury optimální podmínky
pro činnost Policie ČR jakožto složky IZS, což ve svém důsledku bude znamenat minimalizaci škod a ztrát
vzniklých v rámci krizových situací či mimořádných událostí, optimalizaci logistických postupů při řešení
uvedených situací, stejně tak jako zkvalitnění jejich prevence. Dalším významným cílem je zlepšení podmínek
pro komunikaci veřejnosti s Policií ČR v rámci Krajského ředitelství policie Východočeského kraje v důstojném,
účelném a profesionálním prostředí kontaktních a kooordinačních center.
K dosažení tohoto hlavního cíle si projekt stanovuje následující dílčí/specifické cíle:
- zajistit podmínky pro nepřetržitou pohotovost a pro příjem ohlášení vzniku mimořádné události,
- zajistit činnost kontaktního (ochranného a informačního / prevenčního) centra pro občany,
- zajistit podmínky důstojného, účelného a profesionálního vzhledu a vybavenosti center
- zajistit podmínky pro vyhodnocení mimořádné události a přijetí příslušných opatření,
- zajistit podmínky pro efektivní koordinaci při vzniku kalamitní situace.
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",
- jeho specifickým cílem č. 2 "Modernizace a systémová přeměna vybraných veřejných služeb s cílem
nastartování procesu celkové transformace veřejných služeb"
- prioritní osou 3 "zvýšení efektivity, kvality a dostupnosti veřejných služeb - cíl konvergence
- oblastí podpory 3.4 - "služby v oblasti bezpečnosti, prevence a řešení rizik"
- globálním cílem "Rozvoj infrastruktury pro zvýšení bezpečnosti obyvatel, prevenci a řešení rizik"
- specifickým cílem "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
- příprava a definice obsahu projektu a specifikace dílčích kroků vlastní realizace projektu
- zpracování podkladových materiálů pro výběrová řízení
- návrh složení řídícího týmu a jeho aktivizace včetně upřesnění pravidel komunikace mezi jeho členy
- zpracování projektové žádosti včetně všech požadovaných příloh (zejména Studie proveditelnosti, zúžený
položkový rozpočet)

Popis aktivit v realizační fázi projektu:
Předmětem této fáze je
- realizace výběrových řízení a podpisy smluv s konkrétními dodavateli
- dodávky stavebních prací a vybavení
- otestování provozu a funkčnosti vybavení
- zprovoznění kontaktních a koordinačních center:
- KKC - OOP NOVÝ BYDŽOV, Jiráskova 545
- KKC - OOP HRADEC KRÁLOVÉ, Gočárova 1653
- KKC - DI HRADEC KRÁLOVÉ, Mrštíkova 541
- KKC - OOP DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM, Legionářská 1234
- KKC - OOP BROUMOV, T. G. Masaryka 248
- KKC - OOP JAROMĚŘ, Patrného 270

Popis aktivit v provozní fázi projektu a způsob udržení výsledků projektu:
Předmětem této fáze je
- průběžná provozní údržba objektu a majetku kontaktních a koordinačních center (tato aktivita zahrnuje veškeré
činnosti související s průběžnou kontrolou celkového stavu jednotlivých prostor, zařízení a vybavení)
- předkládání ex-post monitorovacích zpráv týkajících se stavu projektu v provozní fázi
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Připravenost projektu k realizaci:
Projekt je připraven k realizaci.
Vazba na jiné aktivity a projekty:
Projekt se váže na následující projekty:
1) Mobilní kontaktní a koordinační centra (realizováno) - jedná se o tzv. mobilní front office, které umožní
předávání informací veřejnosti o vzniku mimořádné události přímo na místě, její okamžité vyhodnocení a zásah v
místě mimořádné události a zajištění podmínek pro efektivní koordinaci při vzniku kalamitních situací.
2) Integrace operačních středisek (připravováno) - technické vybavení kontaktních a koordinačních center bude
kompatibilní s technologiemi vybudovanými tímto projektem.
3) Kontaktní a koordinační centra I. - Krajské ředitelství policie Východočeského kraje (akceptovaná žádost) projekt navazuje druhou etapou na již vybudovaných 14 plně funkčních kontaktních a koordinačních center.
Předpoklady a rizika realizace projektu:
V rámci projektu nejsou identifikována žádná významná rizika, která by měla zásadní vliv na průběh realizace
projektu, tj. od výběru dodavatele až po řízení celého projektu.
Bližší rozpis identifikovatelných rizik je uveden ve Studii proveditelnosti (v příloze č. 1 této žádosti).
Popis v čem je projekt inovativní:
Projekt předpokládá, že naplněním výše uvedených cílů přispěje k dosažení cílového stavu, kterým je zajištění,
aby na celém území KŘP Včk po ukončení projektu byla k dispozici plně funkční kontaktní a koordinační centra
pro řešení mimořádných událostí nebo kalamitních situací.
Tato centra budou:
- uzpůsobena z pohledu stavebních úprav, nábytku a dalšího nezbytného vybavení v rámci IZS jako důstojná,
účelná a profesionální centra pro kontakt policie a veřejnosti,
- vybavena odpovídající moderní informační a komunikační technikou a sítěmi umožňujícími efektivní koordinaci
v rámci struktury IZS při ohlášení vzniku mimořádné události, její vyhodnocení a neodkladný zásah na daném
místě a umožňující poskytování informací o opatřeních k předcházení či řešení bezpečnostních rizik veřejnosti s
vysokou odborností a profesionalitou.
Bližší informace jsou uvedeny v příloze č.1 - Studie proveditelnosti.
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5. Personální zajištění projektu

Pořadí člena týmu:
Příjmení:
Jméno:
Funkce v rámci projektového týmu:
Název organizace:

Krajské ředitelství policie Východočeského kraje

Funkce v rámci organizace:

referent majetkové správy - odbor veřejných zakázek

Zapojení člena při přípravě projektu:
Řízení a koordinace přípravy projektu.
Zapojení člena při realizaci projektu:
- Koordinace a kontrola průběhu realizace projektu.
- Příprava a realizace výběrových řízení na veřejné zakázky, jejichž předmětem jsou stavební práce a dodávky
zboží a služeb 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.

Zapojení člena při udržitelnosti projektu:

Popis zkušeností s relevantními projekty a aktivitami:
- Zkušenosti se zpracováním žádosti o podporu, řízením a koordinací přípravy a realizace projektu - Zateplení
objektu Krajského ředitelství policie Východočeského kraje, Svitavy č.p. 1907 (číslo 07004183)
spolufinancovaného z Fondu soudržnosti Evropské unie v rámci Operačního programu životního prostředí.
Žádost byla schválena, proběhla realizace projektu a čerpání podpory.
- Zkušenosti v ekonomické oblasti zabezpečení útvarů Policie ČR v rámci KŘP Východočeského kraje.
- Zkušenosti s plánováním, koordinací a administrací financování programů reprodukce majetku v rámci
investičních projektů v oblasti zabezpečení útvarů Policie ČR - KŘP Východočeského 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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Pořadí člena týmu:
Příjmení:
Jméno:
Funkce v rámci projektového týmu:

člen projektového týmu

Název organizace:

Krajské ředitelství policie Východočeského kraje

Funkce v rámci organizace:

Náměstek ředitele krajského ředitelství pro ekonomiku

Zapojení člena při přípravě projektu:
Finanční plánování a příprava projektu.
Zapojení člena při realizaci projektu:
Finanční řízení projektu, uzavírání smluvních závazků s dodavateli.
Zapojení člena při udržitelnosti projektu:
Finanční řízení udržitelnosti projektu, uzavírání smluvních závazků s dodavateli
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 životního prostředí. Žádost byla schválena, proběhla realizace a čerpání podpory.
- Dlouholeté zkušenosti v ekonomické oblasti zabezpečení útvarů Policie ČR v rámci KŘP Východočeského
kraje.
- Dlouholeté zkušenosti s plánováním a řízením investičních projektů v rámci financování programů reprodukce
majetku v oblasti zabezpečení útvarů Policie ČR - KŘP Východočeského kraje.
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Pořadí člena týmu:
Příjmení:

Petřík

Jméno:
Funkce v rámci projektového týmu:

člen projektového týmu

Název organizace:

Krajské ředitelství policie Východočeského kraje

Funkce v rámci organizace:
Zapojení člena při přípravě projektu:
Příprava veškeré dokumentace, včetně smluv a evidence majetku, týkající se stavebních prací a dodávek na
základě veřejných zakázek malého rozsahu.
Zapojení člena při realizaci projektu:
Zodpovědný za :
- provádění zadávacích řízení a uzavírání smluvních závazků s dodavateli u zakázek malého rozsahu
- veškerou dokumentaci stavebních prací a dodávek majetku od externích dodavatelů a její archivaci
- technickou realizaci stavebních prací a dodávek od externích dodavatelů a archivaci technické dokumentace s
ní související
- označení pořízeného majetku dle požadavků publicity
- poskytnutí podkladů pro zpracování žádostí o platbu Odboru rozpočtu a účetnictví a kopií veškerých dokladů k
projektu Odboru specializovaných činností
- předávání informací a podkladů manažerovi projektu.
Zapojení člena při udržitelnosti projektu:
Finanční řízení udržitelnosti projektu.
Popis zkušeností s relevantními projekty a aktivitami:
- Zkušenosti při finančním plánování, přípravě, řízení projektu - Zateplení objektu Krajského ředitelství policie
Východočeského kraje, Svitavy č.p. 1907- v rámci Operačního programu životního prostředí.
- Zkušenosti s finančním plánováním, řízením a realizací projektů, zejména v oblasti zajištění a podpory útvarů v
působnosti KŘ policie Včk.
- Zkušenosti v ekonomické oblasti zabezpečení útvarů KŘ policie Včk.
- Dlouholeté zkušenosti při plánování, finančním řízení a kontrole realizace investičních projektů v působnosti KŘ
policie Včk.
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Pořadí člena týmu:
Příjmení:
Jméno:
Funkce v rámci projektového týmu:

člen projektového týmu

Název organizace:

Krajské ředitelství policie Východočeského kraje

Funkce v rámci organizace:

Vedoucí odboru rozpočtu a účetnictví

Zapojení člena při přípravě projektu:
Finanční plánování a příprava projektu.
Zapojení člena při realizaci projektu:
Zodpovědná za :
- finanční řízení projektu
- vedení účetnictví o projektu v IS EKIS dle zákonných a interních norem
- zpracování žádostí o platbu
- předávání informací a podkladů manažerovi projektu
- archivace finančních a účetních dokumentů
- poskytnutí kopií veškerých dokladů k projektu Odboru specializovaných činností
Zapojení člena při udržitelnosti projektu:
- Finanční řízení v rámci udržitelnosti projektu.
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" spolufinancovaného z Fondu soudržnosti Evropské unie v rámci
Operačního programu životního prostředí.
- Zkušenosti v oblasti finančního řízení v rámci KŘP Včk.
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Pořadí člena týmu:
Příjmení:
Jméno:
Funkce v rámci projektového týmu:

člen projektového týmu

Název organizace:

Krajské ředitelství policie Východočeského kraje

Funkce v rámci organizace:

Vedoucí oddělení materiálně technického zabezpečení

Zapojení člena při přípravě projektu:
Příprava veškeré dokumentace, včetně smluv a evidence majetku, týkající se dodávek majetku na základě
veřejných zakázek malého rozsahu.
Zapojení člena při realizaci projektu:
Zodpovědný za :
- provádění zadávacích řízení a uzavírání smluvních závazků s dodavateli u zakázek malého rozsahu
- veškerou dokumentaci dodávek majetku od externích dodavatelů a její archivaci
- technickou realizaci dodávek majetku od externích dodavatelů a archivaci dokumentace s ní související
- označení pořízeného majetku dle požadavků publicity
- poskytnutí podkladů pro zpracování žádostí o platbu Odboru rozpočtu a účetnictví a kopií veškerých dokladů k
projektu Odboru specializovaných činností
- předávání informací a podkladů manažerovi projektu.
Zapojení člena při udržitelnosti projektu:
Řízení materiálního zabezpečení v rámci udržitelnosti projektu.
Popis zkušeností s relevantními projekty a aktivitami:
-Zkušenosti s finančním plánováním, řízením a realizací projektů, zejména v oblasti zajištění a podpory útvarů v
působnosti KŘ policie Včk.
- Zkušenosti v ekonomické oblasti zabezpečení útvarů KŘ policie Včk.
- Dlouholeté zkušenosti při plánování, řízení a kontrole realizace investičních projektů v působnosti KŘ policie
Včk.
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Pořadí člena týmu:
Příjmení:
Jméno:
Funkce v rámci projektového týmu:

člen projektového týmu

Název organizace:

Krajské ředitelství policie Východočeského kraje

Funkce v rámci organizace:
Zapojení člena při přípravě projektu:
Příprava veškeré dokumentace, včetně smluvní, týkající se technické realizace stavebních prací dle podmínek
projektu včetně přípravy zadávací dokumentace pro veřejné zakázky.
Zapojení člena při realizaci projektu:
Zodpovědný za :
- provádění zadávacích řízení a uzavírání smluvních závazků s dodavateli u zakázek malého rozsahu
- veškerou dokumentaci k technické realizaci a provedení stavebních prací dle podmínek projektu, zajišťovaných
externími dodavateli a její archivaci
- technickou realizaci stavebních prací a archivaci dokumentace s ní související
- poskytnutí podkladů pro zpracování žádostí o platbu Odboru rozpočtu a účetnictví a kopií veškerých dokladů k
projektu Odboru specializovaných činností
- předávání informací a podkladů manažerovi projektu.
Zapojení člena při udržitelnosti projektu:
Kontrola jakosti díla a vymáhání plnění záručních podmínek dodavatelů.
Popis zkušeností s relevantními projekty a aktivitami:
- Zkušenosti při plánování, přípravě, řízení a kontrole realizace projektu - Zateplení objektu Krajského ředitelství
policie Východočeského kraje, Svitavy č.p. 1907 v rámci Operačního programu životního prostředí, včetně řízení
celkové technické realizace a provedení stavebních prací.
- Zkušenosti s finančním plánováním, řízením a realizací projektů, zejména v oblasti zajištění a podpory útvarů v
působnosti KŘ policie Včk.
- Zkušenosti v ekonomické oblasti zabezpečení útvarů KŘ policie Včk.
- Dlouholeté zkušenosti při plánování, finančním řízení a kontrole realizace investičních projektů v působnosti KŘ
policie Včk.
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Pořadí člena týmu:
Příjmení:

Němeček

Jméno:
Funkce v rámci projektového týmu:

člen projektového týmu

Název organizace:

Krajské ředitelství policie Východočeského kraje

Funkce v rámci organizace:

Vedoucí odboru informačních a komunikačních technologií

Zapojení člena při přípravě projektu:
Příprava v oblasti technické podpory informačních a komunikačních technologií.
Zapojení člena při realizaci projektu:
Zodpovědný za :
- evidenci ICT projektu
- provoz technologických zařízení projektu a archivaci dokumentace o provozu technologických zařízení
- veškerou dokumentaci k dodávkám ICT, jejich evidenci, archivaci a označení pořízené ICT dle požadavků
publicity
- technickou realizaci ICT zajišťovaných externími dodavateli a archivaci dokumentace s tím související
- poskytnutí podkladů pro zpracování žádostí o platbu Odboru rozpočtu a účetnictví
- poskytnutí kopie veškerých dokladů k projektu Odboru specializovaných činností
- předávání informací a podkladů manažerovi projektu
Zapojení člena při udržitelnosti projektu:
Zabezpečení provozu technologických zařízení projektu a kontrola plnění smluvních podmínek s dodavateli.
Popis zkušeností s relevantními projekty a aktivitami:
- Zkušenosti s finančním plánováním, řízením a realizací projektů, zejména v oblasti zajištění a podpory útvarů v
působnosti KŘ policie Včk.
- Zkušenosti v ekonomické oblasti zabezpečení útvarů KŘ policie Včk.
- Dlouholeté zkušenosti při plánování, finančním řízení a kontrole realizace investičních projektů v působnosti KŘ
policie Včk.
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Pořadí člena týmu:
Příjmení:
Jméno:
Funkce v rámci projektového týmu:

člen projektového týmu

Název organizace:

Krajské ředitelství policie Východočeského kraje

Funkce v rámci organizace:
Zapojení člena při přípravě projektu:
- Koordinace a řízení činností souvisejících se zpracováním projektové žádosti
- Shromažďování veškeré dokumentace k projektu
Zapojení člena při realizaci projektu:
- Zpracování monitorovacích zpráv a hlášení
- Shromažďování a archivace veškeré dokumentace projektu
- Předávání informací a podkladů manažerovi projektu.
Zapojení člena při udržitelnosti projektu:

Popis zkušeností s relevantními projekty a aktivitami:
- Zkušenosti s finančním plánováním, řízením a realizací projektů, zejména v oblasti zajištění a podpory útvarů v
působnosti KŘ policie Včk.
- Zkušenosti v ekonomické oblasti zabezpečení útvarů KŘ policie Včk.
- Dlouholeté zkušenosti při plánování, finančním řízení a kontrole realizace investičních projektů v působnosti KŘ
policie Včk.
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6. Žadatel projektu
Krajské ředitelství policie Východočeského kraje

Název organizace:
IČ:
DIČ:
Právní forma:
Je plátcem DPH ve vztahu
k aktivitám projektu:
Je žadatel malý/střední podnik:

Organizační složka státu

Typ žadatele:
Statutární zástupci:
Příjmení:

Přibyl

Jméno:

Titul před:

Titul za:

Funkce osoby: ředitel KŘP Včk

Telefon I:

Fax:

Telefon II.:

Email:
Kraj:

Okres:

Obec:

Část obce:

Městská část:

Ulice:

PSČ:

Číslo popisné:

Ulrichovo náměstí
Číslo orientační:

WWW:
Kontaktní osoby:
Příjmení:

Jméno:

Titul před:

Titul za:

Funkce osoby:

Telefon I:

Fax:

Telefon II.:

Email:
Příjmení:

Jméno:

Titul před:

Titul za:

Funkce osoby: náměstek ředitele KŘP Včk pro
ekonomiku

Telefon I:

Fax:

Telefon II.:

Email:
Hlavní kontaktní osoba:
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Oficiální adresa:
Kraj:

Okres:

Obec:

Část obce:

Městská část:

Ulice:

PSČ:

Číslo popisné:

Ulrichovo náměstí
Číslo orientační:

WWW:
Adresa pro doručení:
Kraj:

Okres:

Obec:

Část obce:

Městská část:

Ulice:

PSČ:

Číslo popisné:

Ulrichovo náměstí
Číslo orientační:

WWW:
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7. Zkušenosti žadatele
Pořadí reference:
Název projektu/akce:

Mobilní kontaktní a koordinační centra

Jméno (název) žadatele/předkladatele/realizátora:

Ministerstvo vnitra ČR - Policejní prezidium ČR

Celkové výdaje projektu/akce:
Období realizace projektu/akce (měsíc/rok):
Zdroje financování/poskytovatel dotace:
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 Včk bylo zapojeno při přípravě a realizaci projektu ve spolupráci s žadatelem projektu.

Pořadí reference:
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:
Období realizace projektu/akce (měsíc/rok):

říjen 2007 - září 2009

Zdroje financování/poskytovatel dotace:

Fond soudržnosti EU, Státní fond životního prostředí

Název grantu/programu:

Operační program životního prostředí

Popis projektu/akce a jeho výstupů:
Cílem projektu je realizace úspor energie zlepšením tepelně technických vlastností objektu 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 bude odpovědný za uvedení do provozu včetně
jeho udržitelnosti.

Pořadí reference:
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:
Období realizace projektu/akce (měsíc/rok):
Zdroje financování/poskytovatel dotace:

Státní rozpočet

Název grantu/programu:
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:
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Příjemce podpory byl plně zodpovědný za přípravu, realizaci a za uvedení do provozu včetně udržitelnosti
projektu.

Pořadí reference:
Název projektu/akce:

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

Jméno (název) žadatele/předkladatele/realizátora:

Policie ČR Správa Východočeského kraje Hradec
Králové

Celkové výdaje projektu/akce:
Období realizace projektu/akce (měsíc/rok):
Zdroje financování/poskytovatel dotace:

Státní rozpočet

Název grantu/programu:
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 zodpovědný za přípravu, realizaci a za uvedení do provozu včetně udržitelnosti
projektu.

Pořadí reference:
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:
Období realizace projektu/akce (měsíc/rok):
Zdroje financování/poskytovatel dotace:

Státní rozpočet

Název grantu/programu:
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 zodpovědný za přípravu, realizaci a za uvedení do provozu včetně udržitelnosti
projektu.

Pořadí reference:
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:
Období realizace projektu/akce (měsíc/rok):
Zdroje financování/poskytovatel dotace:

Státní rozpočet

Název grantu/programu:
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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 zodpovědný za přípravu, realizaci a za uvedení do provozu včetně udržitelnosti
projektu.

Pořadí reference:
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:
Období realizace projektu/akce (měsíc/rok):
Zdroje financování/poskytovatel dotace:

Státní rozpočet

Název grantu/programu:
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 životního prostředí.
Popis zapojení žadatele do přípravy, realizace a provozu projektu/akce:
Příjemce podpory byl plně zodpovědný za přípravu, realizaci a za uvedení do provozu včetně udržitelnosti
projektu.

Pořadí reference:
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:
Období realizace projektu/akce (měsíc/rok):
Zdroje financování/poskytovatel dotace:
Název grantu/programu:

Integrovaný operační program

Popis projektu/akce a jeho výstupů:
Vytvoření 14 plně funkčních kontaktních a koordinačních center v prostorách stávajích služeben KŘP Včk, 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 bude odpovědný za uvedení do provozu včetně
jeho udržitelnosti.
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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:
Název indikátoru:

Počet moder/vybud. kontakt. pracovišť Front office

Měrná jednotka:

Počet

Výchozí hodnota:
Plánovaná hodnota:
Rozdíl:
Datum plánovaného dosažení:
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12. Environmentální kritéria
Kvantifikovatelná environmentální kritéria:

Nekvantifikovatelná environmentální kritéria:
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13. Potřeby
Forma účasti:

Výdaje organizační složky státu

Systém financování:

Akce není v režimu individuálně posuzovaných výdajů státního
rozpočtu

Zaměření akce:

Jiná výše neuvedená oblast zaměření akce (projektu)

Sektor alokace:

Vládní sektor - organizace zřízená (založená) ústředním orgánem
státní správy

Odvětvové třídění rozpočtové skladby:

Bezpečnost a veřejný pořádek

Právní forma dle ISPROFIN:

Organizační složka (státu, kraje, obce)

Kód
řádku

Název

I/N

Do
Rok 2008 Rok 2009 Rok 2010 Rok 2011 Rok 2012
31.12.2007

Rok2013

Zbývá po
1.1.2014

Suma

Náklady řízení
přípravy a
realizace akce

Náklady
pořízení strojů,
přístrojů a
zařízení ICT
Náklady
pořízení strojů,
přístrojů a
zařízení jiných
než ICT
Součty za
neinvestiční
výdaje
Náklady řízení
přípravy a
realizace akce
Náklady
pořízení
stavebních
objektů
Náklady
pořízení strojů,
přístrojů a
zařízení ICT
Součty za
investiční
výdaje
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14. Přehled financování
Státní rozpočet
Krajský rozpočet
Obecní rozpočet
Jiné národní veřejné
Národní veřejné celkem
Procenta EU z celkových
způsobilých
Veřejné celkem

Procenta EU z celkových
veřejných

Vlastní veřejné prostředky

Procenta vlastní veřejné

Soukromé prostředky
Příjmy projektu
Příjmy způsobilé
Příjmy nezpůsobilé
Celkové způsobilé výdaje
Celkové nezpůsobilé výdaje
Způsobilé výdaje bez příjmů
Rozpočet projektu celkem
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15. Zdroje

Kód
řádku

Název

I/N

Do
Rok 2008 Rok 2009 Rok 2010 Rok 2011 Rok 2012 Rok 2013
31.12.2007

Zbývá po
1.1.2014

Suma

VDS - rozpočet
kapitoly správce
programu
VDS - použití
zdrojů
strukturálních
fondů EU
NNV - VDS
rozpočet
kapitoly správce
programu
NNV - VDS
použití zdrojů
strukturálních
fondů EU
Součty za
neinvestiční
zdroje
VDS - rozpočet
kapitoly správce
programu
VDS - použití
zdrojů
strukturálních
fondů EU
NNV - VDS
rozpočet
kapitoly správce
programu
NNV - VDS
použití zdrojů
strukturálních
fondů EU
Součty za
investiční zdroje
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16. Etapy
Pořadí etapy:
Název etapy:

Příprava a realizace projektu KKC II.

Datum zahájení etapy:
Datum ukončení etapy:
Délka etapy:
Popis etapy:
- příprava projektu
- realizace projektu, tj. vybudování celkem 6 kontaktních a koordinačních center
- zajištění publicity projektu
- ukončení projektu
Způsobilé výdaje:
Nezpůsobilé výdaje:
Příjmy projektu:
Příjmy způsobilé:
Příjmy nezpůsobilé:
Způsobilé výdaje bez příjmu:
Celkové výdaje etapy:
Celkem způsobilé investiční výdaje:
Celkem způsobilé neinvestiční výdaje:
Státní rozpočet:
Krajský rozpočet:
Obecní rozpočet:
Státní fond:
Jiné národní veřejné:
EU celkem:
Soukromé prostředky:
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17. Finanční plán

Pořadí etapy:
Název etapy:

Příprava a realizace
projektu KKC II.

Pořadí žádosti o platbu:
Předpokládaná požadovaná částka:
Datum předložení žádosti o platbu:
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18. Prioritní téma
Číslo Název

Prostředky z EU v Kč

Předcházení rizikům (včetně návrhu a provedení plánů a opatření na předcházení
přírodním a technologickým rizikům a jejich řízení )
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19. Výběrová řízení
Dodavatel výběrového řízení:
Pořadové číslo VŘ:
Název VŘ:
Specifikace druhu zadavatele:

veřejný zadavatel

Druh VŘ podle předmětu:
Postup při VŘ:

Otevřené řízení nadlimitní

Stav VŘ:

Výběrové řízení plánováno

Předpokládaná/skutečná hodnota
celkem v Kč bez DPH:
Předpokládané/skutečné datum
zahájení VŘ:
Předpokládané/skutečné datum
ukončení VŘ
Popis:
Veřejná zakázka, jejímž předmětem je dodávka elektrocentrál na vybudování kontaktních a koordinačních center
v rámci 2. projektu - Nový Bydžov, Hradec Králové (Gočárova), Broumov, Jaroměř, Dvůr Králové n/L.
Dodávka bude uskutečněna na základě kupní smlouvy uzavřené centrálním zadavatelem, který provede
otevřené výběrové řízení v souladu s § 3 zákona č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách pro jiné veřejné
zadavatele.
Dodavatel výběrového řízení:
Pořadové číslo VŘ:
Název VŘ:

KKC 2. projekt - dodávka a montáž kancelářského nábytku

Specifikace druhu zadavatele:

veřejný zadavatel

Druh VŘ podle předmětu:
Postup při VŘ:

Otevřené řízení nadlimitní - rámcová smlouva

Stav VŘ:

Výběrové řízení plánováno

Předpokládaná/skutečná hodnota
celkem v Kč bez DPH:
Předpokládané/skutečné datum
zahájení VŘ:
Předpokládané/skutečné datum
ukončení VŘ
Popis:
Veřejná zakázka, jejímž předmětem je dodávka a montáž kancelářského nábytku na vybavení kontaktních a
koordinačních center v rámci 2. projektu -Dvůr Králové nad Labem, Hradec Králové (Mrštíkova), Nový Bydžov,
Hradec Králové (Gočárova), Broumov, Jaroměř bude realizována na základě rámcové smlouvy uzavřené
centrálním zadavatelem v souladu s §3 ZVZ pro jiné veřejné zadavatele. Veřejný zadavatel bude provádět
výběrové řízení na základě uzavřené rámcové smlouvy v souladu s §92 ZVZ.
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Dodavatel výběrového řízení:
Pořadové číslo VŘ:
Název VŘ:
Specifikace druhu zadavatele:

veřejný zadavatel

Druh VŘ podle předmětu:
Postup při VŘ:

Otevřené řízení nadlimitní - rámcová smlouva

Stav VŘ:

Výběrové řízení plánováno

Předpokládaná/skutečná hodnota
celkem v Kč bez DPH:
Předpokládané/skutečné datum
zahájení VŘ:
Předpokládané/skutečné datum
ukončení VŘ
Popis:
Veřejná zakázka, jejímž předmětem je dodávka a montáž sedacího nábytku na vybavení kontaktních a
koordinačních center v rámci 2. projektu - Dvůr Králové nad Labem, Hradec Králové (Mrštíkova), Nový Bydžov,
Hradec Králové (Gočárova), Broumov, Jaroměř bude realizována na základě rámcové smlouvy uzavřené
centrálním zadavatelem v souladu s §3 ZVZ pro jiné veřejné zadavatele. Veřejný zadavatel bude provádět
výběrové řízení na základě uzavřené rámcové smlouvy v souladu s §92 ZVZ.
Dodavatel výběrového řízení:
Pořadové číslo VŘ:
Název VŘ:

KKC 2. projekt - dodávka znaků PČR a označení dveří

Specifikace druhu zadavatele:

veřejný zadavatel

Druh VŘ podle předmětu:
Postup při VŘ:

Veřejná zakázka malého rozsahu

Stav VŘ:

Výběrové řízení plánováno

Předpokládaná/skutečná hodnota
celkem v Kč bez DPH:
Předpokládané/skutečné datum
zahájení VŘ:
Předpokládané/skutečné datum
ukončení VŘ
Popis:
Veřejná zakázka, jejímž předmětem je dodávka znaků PČR a označení dveří na vybavení kontaktních a
koordinačních center v rámci 2. projektu - Dvůr Králové nad Labem, Hradec Králové (Mrštíkova), Nový Bydžov,
Hradec Králové (Gočárova), Broumov, Jaroměř.
Vzhledem k tomu, že dle předpokládané hodnoty se jedná o zakázku malého rozsahu, bude výběrové řízení
realizováno v souladu se Závaznými postupy pro zadávání zakázek spolufinancovaných ze zdrojů EU,
nespadajících pod aplikaci zákona č. 137/2006Sb., o veřejných zakázkách, v programovém období 2007-2013,
vydanými Národním orgánem pro koordinaci.
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Dodavatel výběrového řízení:
Pořadové číslo VŘ:
Název VŘ:

KKC 2. projekt - dodávka rámů na dokumenty

Specifikace druhu zadavatele:

veřejný zadavatel

Druh VŘ podle předmětu:
Postup při VŘ:

Veřejná zakázka malého rozsahu

Stav VŘ:

Výběrové řízení plánováno

Předpokládaná/skutečná hodnota
celkem v Kč bez DPH:
Předpokládané/skutečné datum
zahájení VŘ:
Předpokládané/skutečné datum
ukončení VŘ
Popis:
Veřejná zakázka, jejímž předmětem je dodávka rámů na dokumenty na vybavení kontaktních a koordinačních
center v rámci 2. projektu - Dvůr Králové nad Labem, Hradec Králové (Mrštíkova), Nový Bydžov, Hradec Králové
(Gočárova), Broumov, Jaroměř.
Vzhledem k tomu, že dle předpokládané hodnoty se jedná o zakázku malého rozsahu, bude výběrové řízení
realizováno v souladu se Závaznými postupy pro zadávání zakázek spolufinancovaných ze zdrojů EU,
nespadajících pod aplikaci zákona č. 137/2006Sb., o veřejných zakázkách, v programovém období 2007-2013,
vydanými Národním orgánem pro koordinaci.
Dodavatel výběrového řízení:
Pořadové číslo VŘ:
Název VŘ:
Specifikace druhu zadavatele:

veřejný zadavatel

Druh VŘ podle předmětu:
Postup při VŘ:

Veřejná zakázka malého rozsahu

Stav VŘ:

Výběrové řízení plánováno

Předpokládaná/skutečná hodnota
celkem v Kč bez DPH:
Předpokládané/skutečné datum
zahájení VŘ:
Předpokládané/skutečné datum
ukončení VŘ
Popis:
Veřejná zakázka, jejímž předmětem je dodávka analogových a digitálních hodin na vybavení kontaktních a
koordinačních center v rámci 2. projektu - Dvůr Králové nad Labem, Hradec Králové (Mrštíkova), Nový Bydžov,
Hradec Králové (Gočárova), Broumov, Jaroměř.
Vzhledem k tomu, že dle předpokládané hodnoty se jedná o zakázku malého rozsahu, bude výběrové řízení
realizováno v souladu se Závaznými postupy pro zadávání zakázek spolufinancovaných ze zdrojů EU,
nespadajících pod aplikaci zákona č. 137/2006Sb., o veřejných zakázkách, v programovém období 2007-2013,
vydanými Národním orgánem pro koordinaci.
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Dodavatel výběrového řízení:
Pořadové číslo VŘ:
Název VŘ:
Specifikace druhu zadavatele:

veřejný zadavatel

Druh VŘ podle předmětu:
Postup při VŘ:

Veřejná zakázka malého rozsahu

Stav VŘ:

Výběrové řízení plánováno

Předpokládaná/skutečná hodnota
celkem v Kč bez DPH:
Předpokládané/skutečné datum
zahájení VŘ:
Předpokládané/skutečné datum
ukončení VŘ
Popis:
Veřejná zakázka, jejímž předmětem je dodávka schránek na vybavení kontaktních a koordinačních center v
rámci 2. projektu - Dvůr Králové nad Labem, Hradec Králové (Mrštíkova), Nový Bydžov, Hradec Králové
(Gočárova), Broumov, Jaroměř.
Vzhledem k tomu, že dle předpokládané hodnoty se jedná o zakázku malého rozsahu, bude výběrové řízení
realizováno v souladu se Závaznými postupy pro zadávání zakázek spolufinancovaných ze zdrojů EU,
nespadajících pod aplikaci zákona č. 137/2006Sb., o veřejných zakázkách, v programovém období 2007-2013,
vydanými Národním orgánem pro koordinaci.
Dodavatel výběrového řízení:
Pořadové číslo VŘ:
Název VŘ:

KKC 2. projekt - dodávka košů nerez, košů drátěných, zrcadel,
přebalovacích pultů

Specifikace druhu zadavatele:

veřejný zadavatel

Druh VŘ podle předmětu:
Postup při VŘ:

Veřejná zakázka malého rozsahu

Stav VŘ:

Výběrové řízení plánováno

Předpokládaná/skutečná hodnota
celkem v Kč bez DPH:
Předpokládané/skutečné datum
zahájení VŘ:
Předpokládané/skutečné datum
ukončení VŘ
Popis:
Veřejná zakázka, jejímž předmětem je dodávka košů nerez, košů drátěných, zrcadel, přebalovacích pultů na
vybavení kontaktních a koordinačních center v rámci 2. projektu - Dvůr Králové nad Labem, Hradec Králové
(Mrštíkova), Nový Bydžov, Hradec Králové (Gočárova), Broumov, Jaroměř.
Vzhledem k tomu, že dle předpokládané hodnoty se jedná o zakázku malého rozsahu, bude výběrové řízení
realizováno v souladu se Závaznými postupy pro zadávání zakázek spolufinancovaných ze zdrojů EU,
nespadajících pod aplikaci zákona č. 137/2006Sb., o veřejných zakázkách, v programovém období 2007-2013,
vydanými Národním orgánem pro koordinaci.
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Dodavatel výběrového řízení:
Pořadové číslo VŘ:
Název VŘ:
Specifikace druhu zadavatele:

veřejný zadavatel

Druh VŘ podle předmětu:
Postup při VŘ:

Veřejná zakázka malého rozsahu

Stav VŘ:

Výběrové řízení ukončeno

Předpokládaná/skutečná hodnota
celkem v Kč bez DPH:
Předpokládané/skutečné datum
zahájení VŘ:
Předpokládané/skutečné datum
ukončení VŘ
Popis:
Veřejná zakázka, jejímž předmětem je zhotovení projektové dokumentace na vybudování kontaktního a
koordinačního centra - DI Hradec Králové, Mrštíkova 541, v rozsahu řešení pro realizaci stavby včetně
zpracování položkového výkazu výměr. Vzhledem k tomu, že dle předpokládané hodnoty se jedná o zakázku
malého rozsahu, bylo výběrové řízení realizováno v souladu se Závaznými postupy pro zadávání zakázek
spolufinancovaných ze zdrojů EU, nespadajících pod aplikaci zákona č. 137/2006Sb., o veřejných zakázkách, v
programovém období 2007-2013, vydanými Národním orgánem pro koordinaci. Smlouva o dílo byla uzavřena s
dodavatelem Obchodní projekt Hradec Králové v.o.s., Zemědělská 880, 500 03 Hradec Králové, IČ: 252 97 066,
jehož nabídka splnila podmínky stanovené zadavatelem a byla dle hodnotících kritérií vyhodnocena jako
nejvhodnější.
Dodavatel výběrového řízení:
Pořadové číslo VŘ:
Název VŘ:
Specifikace druhu zadavatele:

veřejný zadavatel

Druh VŘ podle předmětu:
Postup při VŘ:

Veřejná zakázka malého rozsahu

Stav VŘ:

Výběrové řízení ukončeno

Předpokládaná/skutečná hodnota
celkem v Kč bez DPH:
Předpokládané/skutečné datum
zahájení VŘ:
Předpokládané/skutečné datum
ukončení VŘ
Popis:
Veřejná zakázka, jejímž předmětem je zhotovení projektové dokumentace na vybudování kontaktního a
koordinačního centra - OOP Nový Bydžov, Jiráskova 545, v rozsahu řešení pro realizaci stavby včetně
zpracování položkového výkazu výměr. Vzhledem k tomu, že dle předpokládané hodnoty se jedná o zakázku
malého rozsahu, bylo výběrové řízení realizováno v souladu se Závaznými postupy pro zadávání zakázek
spolufinancovaných ze zdrojů EU, nespadajících pod aplikaci zákona č. 137/2006Sb., o veřejných zakázkách, v
programovém období 2007-2013, vydanými Národním orgánem pro koordinaci.Smlouva o dílo byla uzavřena s
dodavatelem Obchodní projekt Hradec Králové v.o.s., Zemědělská 880, 500 03 Hradec Králové, IČ: 252 97 066,
jehož nabídka splnila podmínky stanovené zadavatelem a byla dle hodnotících kritérií vyhodnocena jako
nejvhodnější.
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Dodavatel výběrového řízení:
Pořadové číslo VŘ:
Název VŘ:

KKC - OOP1 Hr.Králové, Gočárova 1653 - projektová dokumentace

Specifikace druhu zadavatele:

veřejný zadavatel

Druh VŘ podle předmětu:
Postup při VŘ:

Veřejná zakázka malého rozsahu

Stav VŘ:

Výběrové řízení ukončeno

Předpokládaná/skutečná hodnota
celkem v Kč bez DPH:
Předpokládané/skutečné datum
zahájení VŘ:
Předpokládané/skutečné datum
ukončení VŘ
Popis:
Veřejná zakázka, jejímž předmětem je zhotovení projektové dokumentace na vybudování kontaktního a
koordinačního centra - OOP1 Hr.Králové, Gočárova 1653, v rozsahu řešení pro realizaci stavby včetně
zpracování položkového výkazu výměr. Vzhledem k tomu, že dle předpokládané hodnoty se jedná o zakázku
malého rozsahu, bylo výběrové řízení realizováno v souladu se Závaznými postupy pro zadávání zakázek
spolufinancovaných ze zdrojů EU, nespadajících pod aplikaci zákona č. 137/2006Sb., o veřejných zakázkách, v
programovém období 2007-2013, vydanými Národním orgánem pro koordinaci. Smlouva o dílo byla uzavřena s
dodavatelem AKIA a.s., Nerudova 809, 500 02 Hradec Králové, jehož nabídka splnila podmínky stanovené
zadavatelem a byla dle hodnotících kritérií vyhodnocena jako nejvhodnější.
Dodavatel výběrového řízení:
Pořadové číslo VŘ:
Název VŘ:

KKC - OOP Jaroměř, Patrného 270 - projektová dokumentace

Specifikace druhu zadavatele:

veřejný zadavatel

Druh VŘ podle předmětu:
Postup při VŘ:

Veřejná zakázka malého rozsahu

Stav VŘ:

Výběrové řízení ukončeno

Předpokládaná/skutečná hodnota
celkem v Kč bez DPH:
Předpokládané/skutečné datum
zahájení VŘ:
Předpokládané/skutečné datum
ukončení VŘ
Popis:
Veřejná zakázka, jejímž předmětem je zhotovení projektové dokumentace na vybudování kontaktního a
koordinačního centra - OOP Jaroměř, Patrného 270, v rozsahu řešení pro realizaci stavby včetně zpracování
položkového výkazu výměr. Vzhledem k tomu, že dle předpokládané hodnoty se jedná o zakázku malého
rozsahu, bylo výběrové řízení realizováno v souladu se Závaznými postupy pro zadávání zakázek
spolufinancovaných ze zdrojů EU, nespadajících pod aplikaci zákona č. 137/2006Sb., o veřejných zakázkách, v
programovém období 2007-2013, vydanými Národním orgánem pro koordinaci. Smlouva o dílo byla uzavřena s
dodavatelem Obchodní projekt Hradec Králové v.o.s., Zemědělská 880, 500 03 Hradec Králové, IČ: 252 97 066,
jehož nabídka splnila podmínky stanovené zadavatelem a byla dle hodnotících kritérií vyhodnocena jako
nejvhodnější.
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Dodavatel výběrového řízení:
Pořadové číslo VŘ:
Název VŘ:

Kontaktní a koordinační centra II. - Krajské ředitelství policie
Východočeského kraje - 1. část veřejné zakázky: P1000 - KKC - OOP 1
Hradec Králové, Gočárova 1653, včetně back office

Specifikace druhu zadavatele:

veřejný zadavatel

Druh VŘ podle předmětu:
Postup při VŘ:

Zjednodušené podlimitní řízení

Stav VŘ:

Výběrové řízení ukončeno

Předpokládaná/skutečná hodnota
celkem v Kč bez DPH:
Předpokládané/skutečné datum
zahájení VŘ:
Předpokládané/skutečné datum
ukončení VŘ
Popis:
Veřejná zakázka, jejímž předmětem jsou stavební práce - vybudování kontaktních a koordinačních center v
objektech DI Hradec Králové, Mrštíkova 541, OOP Nový Bydžov, Jiráskova 545 a OOP1 Hradec Králové,
Gočárova 1653. Vzhledem k předpokládané hodnotě veřejné zakázky bylo zahájeno zjednodušené podlimitní
řízení dle § 38 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách. Veřejná zakázka byla v souladu s §98 ZVZ
rozdělena na 3 části, přičemž zadavatel stanovil ve výzvě k podání nabídek, že uchazeči jsou oprávněni podat
nabídku na všechny nebo jen na některou část veřejné zakázky. Smlouva o dílo byla uzavřena s dodavatelem
PROBI-stavební s.r.o., Nádražní 443, 549 01 Nové Město nad Metují, jehož nabídka splnila podmínky stanovené
zadavatelem a byla dle hodnotících kritérií vyhodnocena jako nejvhodnější.
Dodavatel výběrového řízení:
Pořadové číslo VŘ:
Název VŘ:

KKC - OOP Broumov, T.G. Masaryka 248, OOP Dvůr Králové n.L.,
Legionářská 1234 - projektová dokumentace

Specifikace druhu zadavatele:

veřejný zadavatel

Druh VŘ podle předmětu:
Postup při VŘ:

Veřejná zakázka malého rozsahu

Stav VŘ:

Výběrové řízení plánováno

Předpokládaná/skutečná hodnota
celkem v Kč bez DPH:
Předpokládané/skutečné datum
zahájení VŘ:
Předpokládané/skutečné datum
ukončení VŘ
Popis:
Veřejná zakázka, jejímž předmětem je zhotovení projektové dokumentace na vybudování kontaktního a
koordinačního centra - OOP Broumov, T.G. Masaryka 248, OOP Dvůr Králové n.L.,Legionářská 1234, v rozsahu
řešení pro realizaci stavby včetně zpracování položkového výkazu výměr. Vzhledem k tomu, že dle
předpokládané hodnoty se jedná o zakázku malého rozsahu, bude výběrové řízení realizováno v souladu se
Závaznými postupy pro zadávání zakázek spolufinancovaných ze zdrojů EU, nespadajících pod aplikaci zákona
č. 137/2006Sb., o veřejných zakázkách, v programovém období 2007-2013, vydanými Národním orgánem pro
koordinaci.
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Dodavatel výběrového řízení:
Pořadové číslo VŘ:
Název VŘ:

KKC - OOP Broumov, T.G.Masaryka 248, OOP Dvůr Králové n.L.,
Legionářská 1234, OOP Jaroměř, Patrného 270 - provedení díla

Specifikace druhu zadavatele:

veřejný zadavatel

Druh VŘ podle předmětu:
Postup při VŘ:

Zjednodušené podlimitní řízení

Stav VŘ:

Výběrové řízení plánováno

Předpokládaná/skutečná hodnota
celkem v Kč bez DPH:
Předpokládané/skutečné datum
zahájení VŘ:
Předpokládané/skutečné datum
ukončení VŘ
Popis:
Veřejná zakázka, jejímž předmětem jsou stavební práce na provedení díla - vybudování kontaktních a
koordinačních center v objektech OOP Broumov, T.G.Masaryka 248, OOP Dvůr Králové n.L., Legionářská 1234
a OOP Jaroměř, Patrného 270.
Vzhledem k předpokládané hodnotě veřejné zakázky bude zadávána ve zjednodušeném podlimitním řízení dle §
38 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, veřejná zakázka bude rozdělena v souladu s §98 ZVZ na
části, přičemž uchazeči budou oprávněni podat nabídku na všechny nebo jen na některou část veřejné zakázky.
Dodavatel výběrového řízení:
Pořadové číslo VŘ:
Název VŘ:

Kontaktní a koordinační centra II. - Krajské ředitelství policie
Východočeského kraje - 2. část veřejné zakázky: P1000 - KKC - DI
Hradec Králové, Mrštíkova 541, včetně back office

Specifikace druhu zadavatele:

veřejný zadavatel

Druh VŘ podle předmětu:
Postup při VŘ:

Zjednodušené podlimitní řízení

Stav VŘ:

Výběrové řízení ukončeno

Předpokládaná/skutečná hodnota
celkem v Kč bez DPH:
Předpokládané/skutečné datum
zahájení VŘ:
Předpokládané/skutečné datum
ukončení VŘ
Popis:
Veřejná zakázka, jejímž předmětem jsou stavební práce - vybudování kontaktních a koordinačních center v
objektech DI Hradec Králové, Mrštíkova 541, OOP Nový Bydžov, Jiráskova 545 a OOP1 Hradec Králové,
Gočárova 1653. Vzhledem k předpokládané hodnotě veřejné zakázky bylo zahájeno zjednodušené podlimitní
řízení.dle § 38 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách. Veřejná zakázka byla v souladu s §98 ZVZ
rozdělena na 3 části, přičemž zadavatel stanovil ve výzvě k podání nabídek, že uchazeči jsou oprávněni podat
nabídku na všechny nebo jen na některou část veřejné zakázky. Smlouva o dílo byla uzavřena s dodavatelem
PROBI-stavební s.r.o., Nádražní 443, 549 01 Nové Město nad Metují, jehož nabídka splnila podmínky stanovené
zadavatelem a byla dle hodnotících kritérií vyhodnocena jako nejvhodnější.
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Dodavatel výběrového řízení:
Pořadové číslo VŘ:
Název VŘ:

Kontaktní a koordinační centra II. - Krajské ředitelství policie
Východočeského kraje - 3. část: P1000 - KKC - OOP Nový Bydžov,
Jiráskova 545, včetně back office

Specifikace druhu zadavatele:

veřejný zadavatel

Druh VŘ podle předmětu:
Postup při VŘ:

Zjednodušené podlimitní řízení

Stav VŘ:

Výběrové řízení ukončeno

Předpokládaná/skutečná hodnota
celkem v Kč bez DPH:
Předpokládané/skutečné datum
zahájení VŘ:
Předpokládané/skutečné datum
ukončení VŘ
Popis:
Veřejná zakázka, jejímž předmětem jsou stavební práce - vybudování kontaktních a koordinačních center v
objektech DI Hradec Králové, Mrštíkova 541, OOP Nový Bydžov, Jiráskova 545 a OOP1 Hradec Králové,
Gočárova 1653. Vzhledem k předpokládané hodnotě veřejné zakázky bylo zahájeno zjednodušené podlimitní
řízení.dle § 38 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách. Veřejná zakázka byla v souladu s §98 ZVZ
rozdělena na 3 části, přičemž zadavatel stanovil ve výzvě k podání nabídek, že uchazeči jsou oprávněni podat
nabídku na všechny nebo jen na některou část veřejné zakázky. Smlouva o dílo byla uzavřena s dodavatelem
AGS BOHEMIASTAV, a.s., Habrmanova 136, 500 02 Hradec Králové, jehož nabídka splnila podmínky stanovené
zadavatelem a byla dle hodnotících kritérií vyhodnocena jako nejvhodnější.
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20. Horizontální témata
Vliv na rovné příležitosti:

Popis a zdůvodnění vlivu na rovné příležitosti:
Projekt respektuje princip rovných příležitostí, má za cíl zlepšit bezpečnost, ochranu životů, zdraví a majetku
obyvatel.
Vliv na životní prostředí:
Projekt je soustředěn hlavně na životní prostředí:
Projekt má pozitivní dopad na životní prostředí:
Vyžaduje projekt posouzení vlivu na životní prostředí?:
Projekt je ekologicky neutrální:
Přispěje projekt ke zlepšení ovzduší?:
Přispěje projekt ke zlepšení kvality vod?:
Využije projekt alternativní zdroje?:
Zajistí zvýšení rozlohy sídelní vegetace?:
Zlepší informovanost obyvatel o ochraně životního prostředí?:
Popis a zdůvodnění vlivu na životní prostředí:

Hospodářská činnost:
Číslo

Název
Veřejná správa

Typ území:
Číslo

Název
Město
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21. Publicita
Způsob zajištění publicity:

Viditelné umístění trvalé informační desky

Konkrétní opatření pro zajištění publicity:
Uveřejnění cíle, účelu, zdroje a dalších relevantních informací o projektu ve formě trvalé informační desky
umístěné na průčelí budov kontaktních a koordinačních center a to po dobu minimálně pěti let po dokončení
projektu.

Způsob zajištění publicity:
Konkrétní opatření pro zajištění publicity:
Opatření souvisí s poskytováním informací o programu a zdroji financování projektu dle pravidel publicity i o jeho
cíli a účelu, zejména v rámci tiskových konferencí, public relations aktivit (např. mediální vystoupení vedení MV
ČR a KŘP Včk na tiskových konferencích) a článků v resortních publikacích.

Způsob zajištění publicity:
Konkrétní opatření pro zajištění publicity:
Uveřejnění cíle, účelu, zdroje a dalších relevantních informací o projektu na internetových (pro veřejnost) a
intranetových ( pro pracovníky resortu Ministerstva vnitra ČR a příslušníky Policie ČR) stránkách MV ČR a
Policie ČR. Informace tak budou k dispozici po celou dobu realizace projektu i období udržitelnosti projektu.

Způsob zajištění publicity:
Konkrétní opatření pro zajištění publicity:
Uveřejnění cíle, účelu, zdroje a dalších relevantních informací o projektu ve formě plakátu umístěném na
vstupních dveřích jednotlivých kontaktních a koordinačních center po celou dobu jejich budování.

Způsob zajištění publicity:

Souhlas se zveřejním v seznamu příjemců

Konkrétní opatření pro zajištění publicity:
Získání oficiálního souhlasu se zveřejněním příjemců v příslušním seznamu, pro účely propagačních aktivit přímo
souvisejících s projektem a s čerpáním finančních prostředků z Evropské unie.

Způsob zajištění publicity:

Jiné formy zajištění publicity projektu

Konkrétní opatření pro zajištění publicity:
Informační letáky s uveřejněním cíle, účelu, zdroje a dalších relevantních informací o projektu (dle pravidel
publicity), volně dostupné veřejnosti v prostorách nově vybudovaných kontaktních a koordinačních center.
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22. Přílohy projektu
Název přílohy:

Studie proveditelnosti dle Osnovy studie proveditelnosti (včetně CBA)

Číslo přílohy:
Požadovaná příloha:
Počet listů:
Doložena:
Nedoložena:
Počet vyhotovení:
Přílohu zadal:
Příloha:

Příloha č. 1.zip

Popis:
Obsahem této přílohy je:
- Studie proveditelnosti k projektu "Kontaktní a koordinační centra II. - Krajské ředitelství policie Východočeského
kraje".
(viz příloha č. 1.1 k č.j.: KRPH-76394-2/ČJ-2009-0500VO)

Veškeré dokumenty k příloze č. 1 budou doloženy v listinné podobě a v elektronické podobě na datovém nosiči
CD, k žádosti v listinné podobě v příloze č. 5 k č.j.: KRPH-76394-2/ČJ-2009-0500VO.

Název přílohy:

Čestné prohlášení o vlastnictví nemovitosti (vlastnická práva jsou doložena přiloženým
výpisem z katastru nemovitostí a snímkem z katastrální mapy)

Číslo přílohy:
Požadovaná příloha:
Počet listů:
Doložena:
Nedoložena:
Počet vyhotovení:
Přílohu zadal:
Příloha:

Příloha č. 2.zip

Popis:
Obsahem této přílohy jsou:
- Čestné prohlášení žadatele o vlastnictví nemovitostí v rámci projektu - Kontaktní a koordinační centra II. Krajské ředitelství policie Východočeského kraje
(viz příloha č. 2.1 k č.j.: KRPH-76394-2/ČJ-2009-0500VO)
- Výpisy z katastru nemovitostí včetně snímků z katastrální mapy k doložení vlastnických práv k jednotlivým
nemovitostem v rámci projektu "Kontaktní a koordinační centra II. - Krajské ředitelství policie Východočeského
kraje"
(viz příloha č. 2.2 k č.j.: KRPH-76394-2/ČJ-2009-0500VO)
Veškeré dokumenty k příloze č. 2 budou doloženy v listinné podobě a v elektronické podobě na datovém nosiči
CD, k žádosti v listinné podobě v příloze č. 2 k č.j.: KRPH-76394-2/ČJ-2009-0500VO.
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Název přílohy:

Zúžený položkový rozpočet je povinnou součástí Žádosti o financování

Číslo přílohy:
Požadovaná příloha:
Počet listů:
Doložena:
Nedoložena:
Počet vyhotovení:
Přílohu zadal:
Příloha:

Příloha č. 3.zip

Popis:
Obsahem této přílohy je:
- Zúžený položkový rozpočet celkových výdajů na realizaci projektu - Kontaktní a koordinační centra II. - Krajské
ředitelství policie Východočeského kraje.
(viz příloha č. 3.1 k č.j.: KRPH-76394-2/ČJ-2009-0500VO)
Veškeré dokumenty k příloze č. 3 budou doloženy v listinné podobě a v elektronické podobě na datovém nosiči
CD, k žádosti v listinné podobě v příloze č. 3 k č.j.: KRPH-76394-2/ČJ-2009-0500VO

Název přílohy:

Čestné prohlášení

Číslo přílohy:
Požadovaná příloha:
Počet listů:
Doložena:
Nedoložena:
Počet vyhotovení:
Přílohu zadal:
Příloha:

Příloha č. 4.zip

Popis:
Obsahem této přílohy je:
- Čestné prohlášení, v němž žadatel potvrzuje, že v rámci projektu "Kontaktní a koordinační centra II. - Krajské
ředitelství policie Východočeského kraje" nepobírá a nežádá podporu z jiných veřejných zdrojů - vygenerováno v
IS žádosti Benefit7.
(viz příloha č. 4.1 k č.j.: KRPH-76394-2/ČJ-2009-0500VO)
Vzhledem ke skutečnosti, že čestné prohlášení lze vytisknout až po finalizaci žádosti v Benefit 7 je připojena do
IS Benefit pouze část přílohy č. 4. Podepsané čestné prohlášení bude předloženo v listinné podobě a v
elektronické podobě na datovém nosiči CD, k žádosti v listinné podobě v příloze č. 4 k č.j.: KRPH-76394-2/ČJ2009-0500VO.

Žádost finálně uložena v IS BENEFIT7 dne: 15.12.2009 07:25 Unikátní klíč: ØW5X1PØØØ1

Strana 45 z 49

Finální verze žádosti (IOP-IP)

Název přílohy:

Seznam zaregistrovaných investičních záměrů

Číslo přílohy:
Požadovaná příloha:
Počet listů:
Doložena:
Nedoložena:
Počet vyhotovení:
Přílohu zadal:
Příloha:

Příloha č. 5.zip

Popis:
Obsahem této přílohy jsou:
- Seznam zaregistrovaných investičních záměrů v rámci projektu "Kontaktní a koordinační centra II. - Krajské
ředitelství policie Východočeského kraje".
(viz příloha č. 5.1 k č.j.: KRPH-76394-2/ČJ-2009-0500VO)

Veškeré dokumenty k příloze č. 5 budou doloženy v listinné podobě a v elektronické podobě na datovém nosiči
CD, k žádosti v listinné podobě v příloze č. 5 k č.j.: KRPH-76394-2/ČJ-2009-0500VO.

Název přílohy:

Doklad o právní subjektivitě žadatele

Číslo přílohy:
Požadovaná příloha:
Počet listů:
Doložena:
Nedoložena:
Počet vyhotovení:
Přílohu zadal:
Příloha:

Příloha č. 6.zip

Popis:
Obsahem této přílohy jsou:
- Prohlášení o právní subjektivitě žadatele
(viz příloha č. 6.1 k č.j.: KRPH-76394-2/ČJ-2009-0500VO)
- Doklad o právní subjektivitě žadatele - Výpis z registru ekonomických subjektů č.j.: Zák.273/2008 Sb./E
(viz příloha č. 6.2 k č.j.: KRPH-76394-2/ČJ-2009-0500VO)
- Doklad o ustanovení plk. JUDr. Petra Přibyla na služební místo ředitele Krajského ředitelství policie
Východočeského kraje - Výpis z rozhodnutí policejního prezidenta ve věcech služebního poměru č. 1686/2008 ze
dne 16. prosince 2008
(viz příloha č. 6.3 k č.j.: KRPH-76394-2/ČJ-2009-0500VO)
Veškeré dokumenty k příloze č. 6 budou doloženy v listinné podobě a v elektronické podobě na datovém nosiči
CD, k žádosti v listinné podobě v příloze č. 6 k č.j.: KRPH-76394-2/ČJ-2009-0500VO.
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Finální verze žádosti (IOP-IP)

Název přílohy:
Číslo přílohy:
Požadovaná příloha:
Počet listů:
Doložena:
Nedoložena:
Počet vyhotovení:
Přílohu zadal:
Příloha:

Příloha č. 7.zip

Popis:
Obsahem této přílohy je:
- Odůvodnění žadatele k nepředložení prohlášení o partnerství v rámci projektu "Kontaktní a koordinační centra
II. - Krajské ředitelství policie Východočeského kraje"
(viz příloha č. 7.1 k č.j.: KRPH-76394-2/ČJ-2009-0500VO)
Veškeré dokumenty k příloze č. 7 budou doloženy v listinné podobě a v elektronické podobě na datovém nosiči
CD, k žádosti v listinné podobě v příloze č. 7 k č.j.: KRPH-76394-2/ČJ-2009-0500VO.

Název přílohy:

Doklad o zajištění spolufinancování projektu

Číslo přílohy:
Požadovaná příloha:
Počet listů:
Doložena:
Nedoložena:
Počet vyhotovení:
Přílohu zadal:
Příloha:

Příloha č. 8.zip

Popis:
Obsahem této pořílohy je:
Prohlášení žadatele o zajištění spolufinancování projektu "Kontaktní a koordinační centra II.- Krajské ředitelství
policie Východočeského kraje"
(viz příloha č. 8.1 k č.j.: KRPH-76394-2/ČJ-2009-0500VO)
Veškeré dokumenty k příloze č. 8 budou doloženy v listinné podobě a v elektronické podobě na datovém nosiči
CD, k žádosti v listinné podobě v příloze č. 8 k č.j.: KRPH-76394-2/ČJ-2009-0500VO.
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Finální verze žádosti (IOP-IP)

Název přílohy:

Poštovní směrovací číslo žadatele

Číslo přílohy:
Požadovaná příloha:
Počet listů:
Doložena:
Nedoložena:
Počet vyhotovení:
Přílohu zadal:
Příloha:

Příloha č. 9.zip

Popis:
Obsahem této přílohy je:
- Uvedení poštovního směrovacího čísla žadatele k projektu "Kontaktní a koordinační centra II. - Krajské
ředitelství policie Východočeského kraje"
(viz příloha č. 9.1 k č.j. KRPH-76394-2/ČJ-2009-0500VO)
Veškeré dokumenty k příloze č. 9 budou doloženy v listinné podobě a v elektronické podobě na datovém nosiči
CD, k žádosti v listinné podobě v příloze č. 9 k č.j.: KRPH-76394-2/ČJ-2009-0500VO.

Název přílohy:

Tendrová dokumentace k výběrovým řízením

Číslo přílohy:
Požadovaná příloha:
Počet listů:
Doložena:
Nedoložena:
Počet vyhotovení:
Přílohu zadal:
Příloha:

Příloha č. 10.zip

Popis:
Obsahem této přílohy je:
- Tendrová dokumentace k ukončeným výběrovým řízením k projektu "Kontaktní a koordinační centra II. - Krajské
ředitelství policie Východočeského kraje"
(viz. příloha č. 10.1 k č.j.: KRPH-76394-2/ČJ-2009-0500VO)
Vzhledem k omezené kapacitě IS Benefit7 na 1 přílohu max. 4 MB je připojena do IS Benefit pouze část přílohy
č.10. Veškeré dokumenty k příloze č.10 budou doloženy v listinné podobě k žádosti v příloze č.10 k č.j.: KRPH76394-2/ČJ-2009-0500VO.
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Finální verze žádosti (IOP-IP)

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 předpisu České republiky a Evropské unie.
Pozn: bod 4) týká všech žadatelů vyjma OSS
- v době podání žádosti není žadatel v likvidaci ani v insolvenčním řízení a ani v uplynulých letech nebyl na
majetek žadatele prohlášen konkurs, nebylo soudem zahájeno konkursní nebo vyrovnávací řízení, nebylo
potvrzeno nucené vyrovnání ani nebyl návrh na prohlášení konkursu zamítnut pro nedostatek majetku a proti
žadateli není veden výkon k rozhodnutí;
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 nevprávdivého 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
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ŠTÍTEK NA OBÁLKU
Unikátní kód žádosti (hash):

ØW5X1PØØØ1

Číslo výzvy:
Název výzvy:

Kontinuální výzva pro oblast podpory 3.4e - služby v
oblasti bezpečnosti, prevence a řešení rizik

Název operačního programu:

Integrovaný operační program

Číslo prioritní osy:
Zvýšení kvality a dostupnosti veřejných služeb - Cíl
Konvergence
Číslo oblasti podpory:
Služby v oblasti bezpečnosti, prevence a řešení rizik
Kontaktní a koordinační centra II. - Krajské ředitelství
policie Východočeského kraje

Krajské ředitelství policie Východočeského kraje
Ulrichovo náměstí, 4
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