Finální verze žádosti (IOP-IP)

3Gkb5PØØØ1

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:

6.1a

Název prioritní osy:

Modernizace veřejné správy - Cíl Konvergence

Číslo oblasti podpory:

6.1.1a

Název oblasti podpory:

Rozvoj informační společnosti ve veřejné správě

Číslo výzvy:

17

Název výzvy:

Projekty eGovernmentu

Projekt
Název projektu:

Modernizace komunikační infrastruktury-Krajské ředitelství policie Ústeckého
kraje

Název projektu anglicky:

Modernisation of Communication Infrastructure by the Regional Police Directorate
of the Ústí Region

Předpokládané datum
zahájení realizace
projektu:

01.09.2014

Předpokládané datum
ukončení realizace
projektu:

30.11.2015

Skutečné datum zahájení
realizace projektu:
Doba trvání projektu:

15,0

Celkové způsobilé výdaje projektu:

155 000 000,00

Typ účetní jednotky:

Pro ÚSC, PO, SF a OSS

Účetní osnova:

410/2009 Sb. 701 - 710, v platném zněn

Název IPRM:
Kód IPRM:
Název aktivity IPRM:
Číslo aktivity:
Stručný obsah projektu:
Předpokládaný projekt je připravován v souladu s celkovým záměrem Policie ČR,který se týká budování
komunikační infrastruktury a tím posílení akceschopnosti Policie ČR jako součásti veřejné správy ČR a zajištění
efektivní komunikace uvnitř veřejné organizace.
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Žadatel
Název žadatele:

Krajské ředitelství policie Ústeckého kraje

IČ:

75151537

DIČ:

CZ75151537

Oficiální adresa žadatele:

Lidické náměstí 899 / 9, 40001 Ústí nad Labem

Příjmení, jméno hlavní kontaktní osoby:

JUDr. Babičík Milan

Telefon, email hlavní kontaktní osoby:

telefon: +420723939420
email:

krpulk.e.ef@pcr.cz

Adresa statutárního zástupce:

Lidické náměstí 899 / 9, 40001 Ústí nad Labem

Příjmení, jméno statutárního zástupce:

Mgr. Landsfeld Tomáš

Telefon, email statutárního zástupce:

telefon: +420974421229
email:

krpulk.reditel@pcr.cz

Žádost předal:
V

dne
Žádost převzal:
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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:

1.1

b) Budování komunikační infrastruktury veřejné správy
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3. Území dopadu a realizace
Území dopadu:
Kód území dopadu:

Název území dopadu:

Spadá pod:

CZ042

Ústecký kraj

Severozápad

Místo realizace NUTS5:
Kód NUTS5:

Název NUTS5:

Spadá pod:

CZ0421562335

Děčín

Děčín

CZ0422562971

Chomutov

Chomutov

CZ0423564567

Litoměřice

Litoměřice

CZ0424565971

Louny

Louny

CZ0425567027

Most

Most

CZ0426567442

Teplice

Teplice

CZ0427567892

Ústí nad Labem-město

Ústí nad Labem

Specifické území:

Realizované investice NUTS3:
Kód NUTS3:

Název NUTS3:

CZ042

Ústecký kraj

Procentní podíl:
100
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4. Popis projektu
Zdůvodnění potřebnosti projektu včetně popisu výchozího stavu:
Základem komunikační infrastruktury MV a PČR je páteřní síť ITS MV, na kterou jsou napojeny regionální subsítě
(RS). ITS propojuje jednotlivé RS mezi sebou navzájem, připojuje je k centrálním zdrojům a zabezpečuje
prostupy a bezpečnost datových toků. Nedílnou součástí sítě ITS jsou i telekomunikační prostředky využívané
ostatními složkami Integrovaného Záchranného Systému, které využívají např. telekomunikační technologie
Cisco, Tandberg a Alcatel. V současnosti probíhá realizační fáze upgrade sítě ITS na tzv. síť ITS NGN. Tento
projekt zahrnuje mimo vytvoření vysoce spolehlivého krajského propojení složek IZS mezi sebou a na páteř,
významný kvalitativní a výkonnostní upgrade stávajícího systému .Regionální subsíť je připojena vždy nejméně v
jednom uzlu k ITS MV a zabezpečuje hlasové a datové služby v rámci vymezeného teritoria. Typickým
představitelem RS je WAN krajského ředitelství PČR. Její prostředí jev současné době značně heterogenní a je
tvořeno IP/MPLS transportní sítí postavenou hlavně na technologii Cisco, ATM přepínači Siebridge, Frame
Relay, infrastrukturou na bázi zařízení Motorola, sítí radiostanic Matra a pevnou hlasovou sítí na bázi ústředen
Alcatel. Projekt VKI je zaměřena výstavbu a sjednocení prostředí jednotlivých regionálních subsítí a jejich
napojení na ITS MV. Vlastní obnovu ITS řeší jiný projekt. Realizace projektu obnovy ITS je však v přímé
souvislosti s projektem VKI.K naplnění cílů projektu VKI je vhodná realizace projektu obnovy ITS, avšak
nerealizování projektu ITS neovlivní funkčnost projektu VKI.
Cíle projektu:
Základním cílem projektu je vybudovat moderní, robustní, vysoce dostupnou a spolehlivou komunikační
infrastrukturu pro řešení datových a hlasových služeb MV a PČR s perspektivou využitelnosti minimálně 10 let.
Obměna musí splnit níže uvedené dílčí cíle:
Zvýšení datové propustnosti sítě pro jednotlivé objekty MV a PČR
Zvýšení stupně ochrany přenášených informací - šifrování veškerého datového provozu ve WAN
Zvýšení spolehlivosti a dostupnosti komunikační infrastruktury v rámci objektů MV a PČR.
Zajištění podpory nejmodernějších komunikačních a informačních technologií.
Snížení celkových nákladů:
- úspora elektrické energie provozu technologických místností
- úspora nákladů na telekomunikačních službách
- úspora nákladů na správu jednotné komunikační infrastruktury.
Zefektivnění činností uživatelů zkrácením odezvy jednotlivých aplikací.
Zefektivnění procesů a zrychlení komunikace mezi jednotlivými interními uživateli a složkami s využitím
nových
nástrojů pro komunikaci - multimediální konference (data, hlas, video).
Zjednodušení správy a monitoringu komunikační infrastruktury.
Rychlejší detekce a odstraňování případných poruch.
Zvýšení spolehlivosti a dostupnosti hlasové komunikační infrastruktury.
Zabezpečení plnění Pokynu vlády ČR č.727 ze dne 8.6.2009 o podpoře protokolu IPv6.
Zabezpečení přímé vazby IP telefonního systému na Active Directory, jako prvotního a základního zdroje
informací o uživatelích. Systém nemůže být od Active Directory izolován, je třeba provádět personální
změny a
základní zřizování služeb uživatelům z jednoho místa.

Soulad s cíli programu, prioritní osy a oblasti podpory:
Cíle a obsahové zaměření projektu jsou v souladu se zaměřením Integrovaného operačního programu Prioritní
osy 1a a 1b Modernizace veřejné správy a s cíli Oblasti intervence 1.1a, 1.1b Rozvoj informační společnosti ve
veřejné správě. Projekt z věcného hlediska přímo naplňuje vymezenou podporovanou aktivitu písm. 1 b)
budování komunikační infrastruktury veřejné správy.
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Popis aktivit v přípravné fázi projektu:
1.1.aktivizace managementu projektu v rámci KŘP Ústeckého kraje, upřesnění pravidel komunikace mezi jeho
členy a specifikace dílčích kroků vlastní realizace (realizuje KŘP Ústeckého kraje),
1.2.příprava projektové žádosti (realizuje KŘP Ústeckého kraje ve spolupráci s PP ČR),
1.3.předložení projektové žádosti (realizuje KŘP Ústeckého kraje),
1.4.zpracování technických specifikací jako podklady pro výběrová řízení (dále jen VŘ) (realizuje KŘP Ústeckého
kraje),
1.5.zpracování zadávací dokumentace pro VŘ včetně kontroly OSF (realizuje KŘP Ústeckého kraje),
1.6.předběžné oznámení zadavatele o úmyslu zadat veřejnou zakázku (realizuje KŘP Ústeckého kraje)
1.7.podpis Podmínek Stanovení výdajů na financování akce OSS (právní akt) (realizuje KŘP Ústeckého kraje a
ŘO IOP).

Popis aktivit v realizační fázi projektu:
2.1.vyhlášení a realizace VŘ (realizuje KŘP Ústeckého kraje),
2.2.podpis smluv s konkrétním dodavatelem (realizuje KŘP Ústeckého kraje) dodávky, finanční vypořádání a
řádná evidence pořizované techniky (realizuje KŘP Ústeckého kraje),
2.3.uvedení pořízené techniky do provozu (realizuje KŘP Ústeckého kraje),
2.4.zajištění řídící, kontrolní a administrativní činnosti a činnosti související s publicitou projektu včetně
předkládání monitorovacích zpráv a žádosti o platbu (realizuje KŘP Ústeckého kraje).

Popis aktivit v provozní fázi projektu a způsob udržení výsledků projektu:
-provoz a údržba pořízené techniky (realizuje KŘP Ústeckého kraje)
-předkládání ročních monitorovacích zpráv dle pravidel IOP (realizuje KŘP Ústeckého kraje).
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 navazuje a rozvíjí již zrealizované projekty a projekty, které jsou právě v realizaci. Pořizovaná technika
prokazatelně přispěje k zefektivnění komunikace v rámci komunikační infrastruktury PČR.
Předpoklady a rizika realizace projektu:
Jako významné riziko se v rámci realizace projektu jeví riziko časové ve vztahu k realizaci zadávacích řízení na
pořízení požadovaného vybavení. Pro eliminaci rizik byly vytvořeny podrobné časové osy a nastaven kontrolní
mechanismus jejich dodržování. Ostatní rizika by neměla mít zásadní vliv na průběh řízení celého projektu, tj. od
výběru dodavatele až po ukončení a udržitelnost projektu.
Popis v čem je projekt inovativní:
Projekt je synergickým článkem komplexu zaměřených projektů v oblasti zkvalitnění vybavení Policie ČR
moderní technikou zaručujícími akceschopnost, mobilitu a efektivitu jejího působení v České republice.
V rámci projektu bude vybudována moderní robustní vysoce dostupná a spolehlivá komunikační infrastruktura
pro řešení datových a hlasových služeb u KŘP Ústeckého kraje. Projekt zahrnuje pořízení speciálních zařízení a
samostatných funkčních celků. Veškerý pořizovaný majetek bude využíván na celém území KŘP Ústeckého
kraje.
Celkové zvýšení úrovně bezpečnosti občanů a zefektivnění komunikace policistů s občany, Dosažení
zvýšení úrovně akceschopnosti, zefektivnění služeb a vykonávaných činností, zkvalitnění a zrychlení hlasové a
datové komunikace. Propojení standardizovaných komunikačních a informačních systémů, usnadnění údržby a
s tím spojené snížení nákladů, snížení dopadu následků; realizací projektu dojde ke snížení, příp. minimalizaci
finančních ztrát v dané oblasti v souvislosti se zvýšením rychlosti reakce a opatřeními přijatými při řešení úkolů
PČR.
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5. Personální zajištění projektu

Pořadí člena týmu:

001

Příjmení:

Babičík

Jméno:

Milan

Funkce v rámci projektového týmu:

Manažer projektu

Název organizace:
Funkce v rámci organizace:
Zapojení člena při přípravě projektu:
Řízení projektového týmu, kompletace podkladů od odborných útvarů, příprava a vyplnění žádosti o finanční
podporu v systému Benefit 7, včetně příloh, její finalizace a předložení.
Zapojení člena při realizaci projektu:
Kontrola a koordinace v průběhu realizace projektu, dodržení publicity projektu, řízení činnosti projektového týmu,
kontrola řízení rizik, zpracování Oznámení a změnách v projektu, Hlášení o pokroku, Závěrečné monitorovací
zprávy, Žádosti o platbu, kontrola průběhu VŘ.
Zapojení člena při udržitelnosti projektu:
Kontrola udržitelnosti projektu, zpracování pravidelných Hlášení o udržitelnosti projektu, dohled na provedení
archivace veškerých písemných dokladů pořízených v rámci projektu.
Popis zkušeností s relevantními projekty a aktivitami:
Zkušenosti s přípravou ( Projektové žádosti, Studie proveditelnosti ) a realizací projektů v rámci IOP- Integrované
operační středisko, Lokalizační a záznamová zařízení. 8 realizovaných projektů v rámci Operačního programu
přeshraniční spolupráce Cíl3 ČR-Sasko.
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Pořadí člena týmu:

002

Příjmení:

Landsfeld

Jméno:

Tomáš

Funkce v rámci projektového týmu:

Garant projektu

Název organizace:
Funkce v rámci organizace:

Ředitel KŘP Ústeckého kraje

Zapojení člena při přípravě projektu:
Řízení a koordinace příprav projektu, řízení projektového manažera.
Zapojení člena při realizaci projektu:
Řízení průběhu realizace projektu, včetně kontroly a řízení rizik v průběhu realizace projektu a kontrolní činnost.
Zapojení člena při udržitelnosti projektu:
Zajištění udržitelnosti výstupů projektu po celou dobu jeho udržitelnosti.
Popis zkušeností s relevantními projekty a aktivitami:
Dlouholeté zkušenosti s řízením a realizací projektů investičního charakteru, zejména při realizaci Operačního
programu přeshraniční spolupráce v letech 2007-2013 a Integrovaného operačního programu. Těchto zkušeností
bude plně využívat při realizaci předpokládaného projektu.

Pořadí člena týmu:

003

Příjmení:

Šenkýř

Jméno:

Jiří

Funkce v rámci projektového týmu:

Ekonom projektu

Název organizace:
Funkce v rámci organizace:
Zapojení člena při přípravě projektu:
Finanční plánování projektu.
Zapojení člena při realizaci projektu:
Finanční řízení projektu a kontrola dodržování harmonogramu.
Zapojení člena při udržitelnosti projektu:
Řízení a kontrola ekonomické udržitelnosti projektu.
Popis zkušeností s relevantními projekty a aktivitami:
Zkušenosti s přípravou a realizací projektů v rámci IOP - např. Kontaktní a koordinační centra I. a II., Integrované
operační středisko a Lokalizační a záznamová zařízení.
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Pořadí člena týmu:

004

Příjmení:

Čejková

Jméno:

Erika

Funkce v rámci projektového týmu:

Rozpočtář projektu

Název organizace:
Funkce v rámci organizace:
Zapojení člena při přípravě projektu:
Příprava rozpočtu projektu.
Zapojení člena při realizaci projektu:
Odpovědná za vypracování podkladů pro finanční řízení projektu a pro Žádosti o platbu ( čerpání, návrhy úprav
rozpočtu, zasílání kopií faktur a bankovních výpisů, atd. ). Současně je odpovědná za předávání informací a
podkladů manažerovi projektu. Dále je odpovědná za archivaci všech finančních dokladů pořízených v rámci
realizace projektu.
Zapojení člena při udržitelnosti projektu:
Nezapojena.
Popis zkušeností s relevantními projekty a aktivitami:
Zkušenosti se zpracováním finančních podkladů pro řízení projektů v rámci IOP a Operačního programu
přeshraniční spolupráce.

Pořadí člena týmu:

005

Příjmení:

Faturik

Jméno:

Jaroslav

Funkce v rámci projektového týmu:

Odborný garant technické specifikace

Název organizace:
Funkce v rámci organizace:
Zapojení člena při přípravě projektu:
Příprava technické specifikace a podkladů pro VŘ.
Zapojení člena při realizaci projektu:
Příprava dokumentace VZ, odpovědný za provoz pořízeného majetku. Současně odpovědný za předávání
informací a podkladů manažerovi projektu.
Zapojení člena při udržitelnosti projektu:
Udržování a správa pořízeného majetku.
Popis zkušeností s relevantními projekty a aktivitami:
Dlouholeté zkušenosti s uváděním pořizované techniky do provozu a správa komunikačních a informačních
systémů pořízených v rámci projektů IOP a OPPS.
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Pořadí člena týmu:

006

Příjmení:

Čmejlová

Jméno:

Denisa

Funkce v rámci projektového týmu:

Realizace veřejné zakázky

Název organizace:
Funkce v rámci organizace:
Zapojení člena při přípravě projektu:
Nezapojen.
Zapojení člena při realizaci projektu:
Odpovědná za vyhlášení a realizaci VZ, za podpis smlouvy s dodavatelem a kontrolou průběžného plnění
smlouvy. Odpovědná za předávání informací a podkladů manažerovi projektu. Dále odpovědná za archivaci
všech podkladů k VZ projektu.
Zapojení člena při udržitelnosti projektu:
Nezapojena.
Popis zkušeností s relevantními projekty a aktivitami:
Dlouhodobá zkušenost se zadáváním VZ v rámci KŘP Ústeckého kraje.

Pořadí člena týmu:

007

Příjmení:

Flos

Jméno:

Jiří

Funkce v rámci projektového týmu:

Odborný garant technické specifikace

Název organizace:
Funkce v rámci organizace:
Zapojení člena při přípravě projektu:
Příprava podkladů a informaci k připravované technické specifikaci.
Zapojení člena při realizaci projektu:
Příprava technické specifikace VZ, odpovědný za provoz technologických zařízení pořízených v rámci projektu a
za veškerou dokumentaci a evidenci majetku pořízeného v projektu. Současně odpovědný za předávání
informací manažerovi projektu.
Zapojení člena při udržitelnosti projektu:
Správa pořízeného majetku.
Popis zkušeností s relevantními projekty a aktivitami:
Dlouhodobá zkušenost s e správou komunikačních a informačních systémů v projektech IOP a OPPS.
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6. Žadatel projektu
Název organizace:

Krajské ředitelství policie Ústeckého kraje

IČ:

75151537

DIČ:

CZ75151537

Právní forma:

Organizační 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:

Landsfeld

Jméno:

Titul před:

Mgr.

Titul za:

Tomáš

Funkce osoby: Ředitel KŘP Ústeckého kraje

Telefon I:

+420974421229

Fax:

+420974427006

Telefon II.:

+420606744977

Email:

krpulk.reditel@pcr.cz

Kraj:

Ústecký kraj

Okres:

Ústí nad Labem

Obec:

Ústí nad Labem

Část obce:

Ústí nad Labem-centrum

Městská část:

Ústí nad Labem-město

Ulice:

Lidické náměstí

PSČ:

40001

Číslo popisné:

Číslo orientační: 9

899

WWW:
Kontaktní osoby:
Příjmení:

Babičík

Jméno:

Titul před:

JUDr.

Titul za:

Milan

Funkce osoby: Manažer projektu

Telefon I:

+420723939420

Fax:

+420974427085

Telefon II.:

+420974423581

Email:

krpulk.e.ef@pcr.cz
Babičík Milan

Hlavní kontaktní osoba:
Oficiální adresa:
Kraj:

Ústecký kraj

Okres:

Ústí nad Labem

Obec:

Ústí nad Labem

Část obce:

Ústí nad Labem-centrum

Městská část:

Ústí nad Labem-město

Ulice:

Lidické náměstí

PSČ:

40001

Číslo popisné:

899

Číslo orientační: 9

WWW:
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Adresa pro doručení:
Kraj:

Ústecký kraj

Okres:

Ústí nad Labem

Obec:

Ústí nad Labem

Část obce:

Božtěšice

Městská část:

Ústí nad Labem-město

Ulice:

Petrovická

PSČ:

40340

Číslo popisné:

174

Číslo orientační:

WWW:

Žádost finálně uložena v IS BENEFIT7 dne: 30.05.2014 13:30 Unikátní klíč: 3Gkb5PØØØ1

Strana 13 z 41

Finální verze žádosti (IOP-IP)

7. Zkušenosti žadatele
Pořadí reference:

001

Název projektu/akce:

Kontaktní a koordinační centra I. - Krajská ředitelství
policie ČR

Jméno (název) žadatele/předkladatele/realizátora:

Krajské ředitelství policie Ústeckého kraje

Celkové výdaje projektu/akce (v Kč):

46 933 277,00

Období realizace projektu/akce (měsíc/rok):

24.8.2009-26.7.2010

Zdroje financování/poskytovatel dotace:

Předfinancování z finančních prostředků MV ČR

Název grantu/programu:

Integrovaný operační program

Popis projektu/akce a jeho výstupů:
Vytvoření 28 plně funkčních kontaktních a koordinačních center v prostorách stávajících služeben PČR, které
budou shromažďovat a poskytovat občanům základní informace o prevenci, nebo opatřeních předcházení či
eliminaci vzniklých následků rizik v případě vzniku mimořádné události, nebo kalamitní situace.
Popis zapojení žadatele do přípravy, realizace a provozu projektu/akce:
Plánování, příprava a zpracování projektové žádosti, včetně jejího podání. Příprava a zpracování stavební
dokumentace, včetně realizace stavby. Plnění úkolů v rámci publicity, vedení dokumentace dle projektového
dokumentu.

Pořadí reference:

002

Název projektu/akce:

Kontaktní a koordinační centra II. - Krajská ředitelství
policie ČR

Jméno (název) žadatele/předkladatele/realizátora:

Krajské ředitelství policie Ústeckého kraje

Celkové výdaje projektu/akce (v Kč):

33 074 603,00

Období realizace projektu/akce (měsíc/rok):

15.2.2010-25.6.2013

Zdroje financování/poskytovatel dotace:

Předfinancováno z finančních prostředků MV ČR

Název grantu/programu:

Integrovaný operační program

Popis projektu/akce a jeho výstupů:
Vytvoření 15 plně funkčních kontaktních a koordinačních center v prostorách stávajících služeben PČR, které
budou shromažďovat a poskytovat občanům základní informace o prevenci, nebo opatřeních předcházení či
eliminaci vzniklých následků rizik v případě vzniku mimořádné události, nebo kalamitní situace.
Popis zapojení žadatele do přípravy, realizace a provozu projektu/akce:
Plánování, příprava a zpracování projektové žádosti, včetně jejího podání. Příprava a zpracování stavební
dokumentace a realizace stavby. Zpracování a vedení projektové dokumentace dle projektového dokumentu.
Plnění úkolů v rámci publicity projektu.

Pořadí reference:

003

Název projektu/akce:

Lokalizační a záznamová zařízení Krajské ředitelství
policie Ústeckého kraje

Jméno (název) žadatele/předkladatele/realizátora:

Krajské ředitelství policie Ústeckého kraje

Celkové výdaje projektu/akce (v Kč):

28 400 000,00

Období realizace projektu/akce (měsíc/rok):

1.8.2011-30.6.2015

Zdroje financování/poskytovatel dotace:

Předfinancování z prostředků PČR

Název grantu/programu:

Integrovaný operační program

Popis projektu/akce a jeho výstupů:
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Pořízení 212 kompletů technologických zařízení-lokalizačních a záznamových zařízení, uřčených do služebních
vozidel PČR.
Popis zapojení žadatele do přípravy, realizace a provozu projektu/akce:
Příprava, plánování a zpracování projektové žádosti, včetně jejího podání. Plnění úkolů dle harmonogramu a
úkolů jednotlivých etap projektu, montáž technologických zařízení do služebních vozidel.

Pořadí reference:

004

Název projektu/akce:

Integrované operační středisko Krajského ředitelství
policie Ústeckého kraje

Jméno (název) žadatele/předkladatele/realizátora:

Krajské ředitelství policie Ústeckého kraje

Celkové výdaje projektu/akce (v Kč):

34 705 777,00

Období realizace projektu/akce (měsíc/rok):

2.7.2010-30.6.2015

Zdroje financování/poskytovatel dotace:

Předfinancování z finančních prostředků PČR

Název grantu/programu:

Integrovaný opoerační program

Popis projektu/akce a jeho výstupů:
Vybudovaní krajského integrovaného operačního střediska.
Popis zapojení žadatele do přípravy, realizace a provozu projektu/akce:
KŘP Ústeckého kraje plánovalo, připravovalo a zpracovávalo projektovou žádost, včetně jejího podání. V
průběhu projektu provádělo a zabezpečovalo stavební připravenost a plnilo jednotlivé úkoly popsané v
harmonogramu projektu a jednotlivých etap. Pořizuje dokumentaci podle projektového dokumentu.

Pořadí reference:

005

Název projektu/akce:

Společná hlídková činnost při krizových situacích

Jméno (název) žadatele/předkladatele/realizátora:

Krajské ředitelství policie Ústeckého kraje

Celkové výdaje projektu/akce (v Kč):

5 666 192,00

Období realizace projektu/akce (měsíc/rok):

1.9.2010-31.12.2012

Zdroje financování/poskytovatel dotace:

Předfinancování z finančních prostředků MV ČR

Název grantu/programu:

Operační program přeshraniční spolupráce Česká
republika - Svobodný stát Sasko 2007-2013

Popis projektu/akce a jeho výstupů:
Společný výkon služby, společné porady, společná cvičení, zlepšení jazykové vybavenosti ( saský partner ČJ,
český partner NJ ), pro každého partnera pořízen pracovní člun a speciální vozidlo s vlekem pro člun.
Popis zapojení žadatele do přípravy, realizace a provozu projektu/akce:
KŘP Ústeckého kraje bylo projektovým partnerem. Podílelo se na plánování, přípravě a zpracování projektové
žádosti. Dále se podílelo na realizaci projektu dle činností popsaných v pracovních celcích. V průběhu projektu
zpracovávalo dokumentaci dle projektového dokumentu a podílelo se na propagačních opatřeních projektu. V
období udržitelnosti projektu provádělo evidenci a správu pořízeného majetku, archivaci dokumentů a plnilo
propagační aktivity spojené s udržitelností projektu.

Pořadí reference:

006

Název projektu/akce:

Potlačení a stíhání přeshraniční autokriminality a
drogové kriminality

Jméno (název) žadatele/předkladatele/realizátora:

Krajské ředitelství policie Ústeckého kraje

Celkové výdaje projektu/akce (v Kč):

7 827 004,00

Období realizace projektu/akce (měsíc/rok):

1.7.2011-31.12.2014

Zdroje financování/poskytovatel dotace:

Předfinancování z finančních prostředků MV ČR
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Název grantu/programu:

Operační program přeshraniční spolupráce Česká
republika - Svobodný stát Sasko 2007-2013

Popis projektu/akce a jeho výstupů:
Společný výcvik služebních psů a společný výkon služby psovodů, zavedení grémia Vnější služby, společné
porady, společný výkon služby Vnější služby a dopravní policie obou partnerů. Pořízení speciální techniky pro
saského partnera, pro českého projektového partnera pořízení tří speciálních vozidel na přepravu služebních psů
- specialistů, pořízení speciálního vozidla pro Preventivní informační skupinu, pořízení speciálního
monitorovacího zařízení pro přenos videosignálu, pořízení 10 přístrojů na vyhodnocení drog a stírací
komponenty.
Popis zapojení žadatele do přípravy, realizace a provozu projektu/akce:
KŘP Ústeckého kraje bylo projektovým partnerem. Podílelo se na plánování, přípravě a zpracování projektové
žádosti. Dále se podílelo na realizaci projektu dle činností popsaných v pracovních celcích. V průběhu projektu
zpracovávalo dokumentaci dle projektového dokumentu a podílelo se na propagačních opatřeních projektu. V
období udržitelnosti projektu provádělo evidenci a správu pořízeného majetku, archivaci dokumentů a plnilo
propagační aktivity spojené s udržitelností projektu.

Pořadí reference:

007

Název projektu/akce:

Portál pro informační podporu rozhodování za krizových
situací

Jméno (název) žadatele/předkladatele/realizátora:

Krajské ředitelství policie Ústeckého kraje

Celkové výdaje projektu/akce (v Kč):

9 000 000,00

Období realizace projektu/akce (měsíc/rok):

1.11.2008-30.9.2013

Zdroje financování/poskytovatel dotace:

Předfinancování z finančních prostředků MV ČR

Název grantu/programu:

Operační program přeshraniční spolupráce Česká
republika - Svobodný stát Sasko 2007-2013

Popis projektu/akce a jeho výstupů:
Nákup technologií k umožnění postupného svedení kamerového systému měst a obcí, dále z D-8 a vybraných
silnic I. třídy na Operační středisko KŘP a pořízení 6 ks mobilních souprav LOOK ( rozpoznávání SPZ ), účast na
společných cvičeních.
Popis zapojení žadatele do přípravy, realizace a provozu projektu/akce:
KŘP Ústeckého kraje bylo projektovým partnerem. Podílelo se na plánování, přípravě a zpracování projektové
žádosti. Dále se podílelo na realizaci projektu dle činností popsaných v pracovních celcích. V průběhu projektu
zpracovávalo dokumentaci dle projektového dokumentu a podílelo se na propagačních opatřeních projektu. V
období udržitelnosti projektu provádělo evidenci a správu pořízeného majetku, archivaci dokumentů a plnilo
propagační aktivity spojené s udržitelností projektu.

Pořadí reference:

008

Název projektu/akce:

Prohloubení přeshraniční spolupráce na úseku potírání
kriminality

Jméno (název) žadatele/předkladatele/realizátora:

Krajské ředitelství policie Ústeckého kraje

Celkové výdaje projektu/akce (v Kč):

581 250,00

Období realizace projektu/akce (měsíc/rok):

1.4.2009-31.12.2014

Zdroje financování/poskytovatel dotace:

Předfinancování z finančních prostředků MV ČR

Název grantu/programu:

Operační program přeshraniční spolupráce Česká
republika - Svobodný stát Sasako 2007-2013

Popis projektu/akce a jeho výstupů:
Zřízení společného grémia vedoucích pracovníků kriminální policie, hospitace policistů, pro obě složky jazykový
kurz AJ. Pro vedoucího partnera pořízení dvou speciálních vozidel.
Popis zapojení žadatele do přípravy, realizace a provozu projektu/akce:
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KŘP Ústeckého kraje bylo projektovým partnerem. Podílelo se na plánování, přípravě a zpracování projektové
žádosti. Dále se podílelo na realizaci projektu dle činností popsaných v pracovních celcích. V průběhu projektu
zpracovávalo dokumentaci dle projektového dokumentu a podílelo se na propagačních opatřeních projektu. V
období udržitelnosti projektu provádělo evidenci a správu pořízeného majetku, archivaci dokumentů a plnilo
propagační aktivity spojené s udržitelností projektu.

Pořadí reference:

009

Název projektu/akce:

Zlepšení bezpečnosti na česko-saském příhraničí
(dopravní a pořádková policie)

Jméno (název) žadatele/předkladatele/realizátora:

Krajské ředitelství policie Ústeckého kraje

Celkové výdaje projektu/akce (v Kč):

4 427 000,00

Období realizace projektu/akce (měsíc/rok):

1.4.2009-31.12.2012

Zdroje financování/poskytovatel dotace:

Předfinancování projektu z finančních prostředků MV
ČR

Název grantu/programu:

Operační program přeshraniční spolupráce Česká
republika - Svobodný stát Sasko 2007-2013

Popis projektu/akce a jeho výstupů:
Vytvoření společného grémia dopravní a pořádkové policie, jazyková příprava AJ obou partnerů, zavedení
společných hlídek dopravní a pořádkové policie, hospitace, nákup speciálních vozidel pro kontrolu nákladní
dopravy.
Popis zapojení žadatele do přípravy, realizace a provozu projektu/akce:
KŘP Ústeckého kraje bylo vedoucím partnerem projektu. Koordinovalo plánování, přípravu a zpracování
projektové žádosti a její předání na Monitorovací výbor SAB. Dále koordinovalo plnění aktivit v rámci pracovních
celků, organizovalo publicitu, za oba partnery projednávalo nezbytná opatření se SAB Drážďany. Dále provádělo
vyúčtování nákladů projektu za oba partnery a podávalo žádost o platbu u SAB. Organizovalo zpracovávání
dokumentace projektu dle projektového dokumentu, zajišťovalo publicitu projektu. K udržitelnosti projektu
organizuje nutné aktivity v období udržitelnosti projektu a organizuje archivaci dokumentace dle programového
dokumentu.

Pořadí reference:

010

Název projektu/akce:

Zlepšení bezpečnosti na česko-saském příhraničí
(potírání extremismu/mobile monitoring center)

Jméno (název) žadatele/předkladatele/realizátora:

Krajské ředitelství policie Ústeckého kraje

Celkové výdaje projektu/akce (v Kč):

6 120 000,00

Období realizace projektu/akce (měsíc/rok):

1.4.2009-31.12.2012

Zdroje financování/poskytovatel dotace:

Předfinancování z finančních prostředků MV ČR

Název grantu/programu:

Operační program přeshraniční spolupráce Česká
republika a Svobodný stát Sasko 2007-2013

Popis projektu/akce a jeho výstupů:
Společná cvičení pořádkových jednotek, společná nasazení při akcích na obou stranách státní hranice, pro obě
složky pořízení speciálních monitorovacích vozidel.
Popis zapojení žadatele do přípravy, realizace a provozu projektu/akce:
KŘP Ústeckého kraje bylo projektovým partnerem. Podílelo se na plánování, přípravě a zpracování projektové
žádosti. Dále se podílelo na realizaci projektu dle činností popsaných v pracovních celcích. V průběhu projektu
zpracovávalo dokumentaci dle projektového dokumentu a podílelo se na propagačních opatřeních projektu. V
období udržitelnosti projektu provádělo evidenci a správu pořízeného majetku, archivaci dokumentů a plnilo
propagační aktivity spojené s udržitelností projektu.

Pořadí reference:

011
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Název projektu/akce:

Zlepšení bezpečnosti na česko-saském příhraničí
(služební kynologie)

Jméno (název) žadatele/předkladatele/realizátora:

Krajské ředitelství policie Ústeckého kraje

Celkové výdaje projektu/akce (v Kč):

4 157 000,00

Období realizace projektu/akce (měsíc/rok):

1.4.2009-31.12.2011

Zdroje financování/poskytovatel dotace:

Předfinancování z finančních prostředků MV ČR

Název grantu/programu:

Operační program přeshraniční spolupráce Česká
republika - Svobodný stát Sasko 2007-2013

Popis projektu/akce a jeho výstupů:
Společná cvičení a školení českých a saských psovodů a jejich společná nasazení v příhraničí. Vybavení českosaských skupin služební kynologie speciálními vozidly pro přepravu služebních psů v horském terénu.
Popis zapojení žadatele do přípravy, realizace a provozu projektu/akce:
KŘP Ústeckého kraje bylo projektovým partnerem a podílelo se na plánování, přípravě a zpracování projektové
žádosti. Při realizaci projektu se podílelo na plnění úkolů rozpracovaných v jednotlivých pracovních celcích. V
průběhu projektu zpracovávalo projektovou dokumentaci dle projektového dokumentu a podílelo se na
propagačních opatřeních projektu. Po dobu udržitelnosti projektu eviduje a spravuje pořízený majetek, provádí
archivaci a plní další úkoly v souvislosti s udržitelností projektu.

Pořadí reference:

012

Název projektu/akce:

Zlepšení bezpečnosti na česko-saském příhraničí
(silniční doprava)

Jméno (název) žadatele/předkladatele/realizátora:

Krajské ředitelství policie Ústeckého kraje

Celkové výdaje projektu/akce (v Kč):

2 450 000,00

Období realizace projektu/akce (měsíc/rok):

1.4.2009-31.12.2012

Zdroje financování/poskytovatel dotace:

Předfinancování z finančních prostředků MV ČR

Název grantu/programu:

Operační program přeshraniční spolupráce Česká
republika - Svobodný stát Sasko 2007-2013

Popis projektu/akce a jeho výstupů:
Systémové zavedení společných česko-saských dopravních hlídek, zvýšení jazykové vybavenosti českých a
saských policistů, společné školení a hospitace, pro obě složky nákup speciálních vozidel.
Popis zapojení žadatele do přípravy, realizace a provozu projektu/akce:
KŘP Ústeckého kraje bylo projektovým partnerem. Podílelo se na plánování, přípravě a zpracování projektové
žádosti. Dále se podílelo na realizaci projektu dle činností popsaných v pracovních celcích. Zpracování
projektové dokumentace dle projektového dokumentu a provádění publicity projektu. V období udržitelnosti
provádělo evidenci a správu pořízeného majetku, archivaci dokumentů a plnění aktivit k udržitelnosti projektu.

Pořadí reference:

013

Název projektu/akce:

Zlepšení bezpečnosti v česko-saském příhraničí na
úseku extremismu

Jméno (název) žadatele/předkladatele/realizátora:

Krajské ředitelství policie Ústeckého kraje

Celkové výdaje projektu/akce (v Kč):

6 000 000,00

Období realizace projektu/akce (měsíc/rok):

1.42009-31.12.2012

Zdroje financování/poskytovatel dotace:

Předfinancování akce ze státního rozpočtu

Název grantu/programu:

Operační program přeshraniční spolupráce Česká
republika - Svobodný stát Sasko 2007-2013

Popis projektu/akce a jeho výstupů:
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Pořízení mobilního monitorovacího centra pro Liberecký kraj k dokumentaci protiprávního jednání osob při
hromadných akcích a 6ti terénních vozidel pro polskou policii k provádění společných hlídek v příhraničí.
Společná česko-polská cvičení pořádkových jednotek a společný výkon služby pořádkové policie na obou
stranách státní hranice.
Popis zapojení žadatele do přípravy, realizace a provozu projektu/akce:
Policie ČR Správa Severočeského kraje byla v tomto projektu projektovým partnerem. Podílela se na přípravě
projektové žádosti, její realizaci, zpracování veškeré dokumentace dle programového dokumentu. Dále prováděla
správu a evidenci pořízeného majetku, archivaci dokumentů, po dobu 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:

15.01.22

Název indikátoru:

Počet úřadů státní správy, využívajících sdílenou

Měrná jednotka:

Počet

Výchozí hodnota:

0,00

Plánovaná hodnota:

1,00

Rozdíl:

1,00

Datum plánovaného dosažení:

30.11.2015
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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

Do
31.12.2008

Rok 2009

Rok 2010

Rok 2011

Rok 2012

Rok 2013

Rok 2014

Rok 2015

I/N

Závaznost

Zbývá po
1.1.2016

Suma

5570

VDS - rozpočet kapitoly správce programu

N

max

5570

VDS - rozpočet kapitoly správce programu

N

max

5570

VDS - rozpočet kapitoly správce programu

N

max

5570

VDS - rozpočet kapitoly správce programu

N

max

5573

VDS - zdroje strukturálních fondů EU

N

max

5573

VDS - zdroje strukturálních fondů EU

N

max

5573

VDS - zdroje strukturálních fondů EU

N

max

5573

VDS - zdroje strukturálních fondů EU

N

max

Součty za neinvestiční zdroje
5050

NZS

Náklady na nákup materiálu (bez dlouhodobého hmotného majetku)
0

5078

0

0

0

0

0

N
0

500 000

Náklady na služby ostatní výše neuvedené
0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

500 000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

12 000 000

500 000

min

N

Součty za neinvestiční výdaje
0

0

35 000 000

500 000

min

N

Náklady pořízení programového vybavení

5130

0

N

Náklady pořízení strojů, přístrojů a zařízení ICT

5112

min

35 000 000

min
0

12 000 000

0

48 000 000

NVS
0

0

0

0

48 000 000

6570

VDS - rozpočet kapitoly správce programu

I

max

6570

VDS - rozpočet kapitoly správce programu

I

max

6573

VDS - zdroje strukturálních fondů EU

I

max

6573

VDS - zdroje strukturálních fondů EU

I

max

Součty za investiční zdroje

IZS

Náklady pořízení strojů, přístrojů a zařízení ICT

6112
0

0

0

0

I
0

0

0

105 000 000

Náklady pořízení programového vybavení

6130
0

0

0

0

0

0

0

I
0

0

0

2 000 000

Součty za investiční výdaje
0

min
105 000 000

min
0

2 000 000

0

107 000 000

IVS
0

0

0

0

107 000 000
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14. Přehled financování
Příjmy projektu dle článku 55

Projekt nevytváří příjmy dle článku 55

Koeficient finanční mezery

1,0000000000

Projekt generuje jiné peněžní příjmy
Celkové výdaje projektu

Ne
155 000 000,00

Celkové nezpůsobilé výdaje

0,00

Celkové způsobilé výdaje

155 000 000,00

Celkové způsobilé výdaje na projekt
připadající na finanční mezeru
očištěné o příjmy dle článku 55

155 000 000,00

Celkové způsobilé výdaje na projekt
připadající na příjmy dle článku 55

0,00

Kč
Státní rozpočet

23 250 000,00

%
Procenta SR

15,00

Krajský rozpočet

0,00

Procenta Kraj

0,00

Obecní rozpočet

0,00

Procenta Obec

0,00

Státní fond

0,00

Procenta SF

0,00

Jiné národní veřejné

0,00

Procenta jiné

0,00

Národní veřejné celkem

23 250 000,00

Procenta NR celkem

15,00

EU celkem

131 750 000,00

Procenta EU z celkových
způsobilých

85,00

Veřejné celkem

155 000 000,00

Procenta EU z celkových
veřejných

85,00

23 250 000,00

Procenta vlastní veřejné

15,00

Vlastní veřejné prostředky
Soukromé prostředky

0,00

Procenta soukromé
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15. Zdroje
Kód řádku

Název

Do
31.12.2008

Rok 2009

Rok 2010

Rok 2011

Rok 2012

VDS - rozpočet kapitoly správce programu

5570
0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Zbývá po
1.1.2016

Suma

5137

UZ

max

0

0

0

0

0

0

0

0

5139

N
0

0

0

0

0

0

0

0

5172

N
0

0

UZ

75 000
max

0
UZ

1 800 000
max

0
UZ

29 750 000
max

0
UZ

425 000

75 000
max

0

425 000
5167

N

UZ

29 750 000

5 250 000
max

0

1 800 000
5137

0

UZ

75 000
5172

0

0

75 000
5167

N
0

5 250 000
5139

0

0

Součty za neinvestiční zdroje
0

Rok 2015

N

VDS - zdroje strukturálních fondů EU

5573

Rok 2014

0

VDS - zdroje strukturálních fondů EU

5573

Rok 2013

N

VDS - zdroje strukturálních fondů EU

5573

Závaznost

0

VDS - zdroje strukturálních fondů EU

5573

Typ výdaje
SR

N

VDS - rozpočet kapitoly správce programu

5570

Druhové
třídění

0

VDS - rozpočet kapitoly správce programu

5570

Účelový znak

N

VDS - rozpočet kapitoly správce programu

5570

I/N

425 000
max

0
UZ

425 000
max

0

0

10 200 000

0

10 200 000

0

0

48 000 000

0

48 000 000

NZS
0

0

5050

Náklady na nákup materiálu (bez dlouhodobého
hmotného majetku)

N

min

5078

Náklady na služby ostatní výše neuvedené

N

min

5112

Náklady pořízení strojů, přístrojů a zařízení ICT

N

min

5130

Náklady pořízení programového vybavení

N

min

Součty za neinvestiční výdaje

NVS

VDS - rozpočet kapitoly správce programu

6570
0

0

0

0

0

VDS - rozpočet kapitoly správce programu

6570
0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

UZ

300 000
max

0
UZ

1 700 000
6125

I

max
0

15 750 000
6111

0

UZ

300 000
6125

0

0

Součty za investiční zdroje
0

0

I

VDS - zdroje strukturálních fondů EU

6573

0

I

VDS - zdroje strukturálních fondů EU

6573

6111

I

15 750 000
max

0
UZ

1 700 000
max

0

0

89 250 000

0

89 250 000

0

0

107 000 000

0

107 000 000

IZS
0

0

6112

Náklady pořízení strojů, přístrojů a zařízení ICT

I

min

6130

Náklady pořízení programového vybavení

I

min

Součty za investiční výdaje

IVS
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16. Etapy
Pořadí etapy:

001

Název etapy:

Realizace projektu

Datum zahájení etapy:

01.09.2014

Datum ukončení etapy:

30.11.2015

Délka etapy:

15

Popis etapy:
Projekt bude realizován v průběhu jedné etapy, v rámci které budou realizovány dvě stěžejní fáze v průběhu
projektu - přípravná a realizační, které na sebe úzce navazují. Po ukončení etapy bude realizována třetí fáze udržitelnost projektu.
- v první fázi jsou veškeré činnosti zaměřeny na přípravu a zpracování projektové žádosti, návrh na složení a
aktivizaci managementu projektu/projektového týmu v rámci KŘP Ústeckého kraje.
- předmětem druhé fáze je realizace veřejných zakázek na pořízení SW,HW a publicita
- třetí fáze je pak zaměřena na jejich provoz a udržitelnost
Všemi fázemi se prolínají činnosti související s řízením projektu, jeho publicitou a související administrací.
Kč
Celkové výdaje etapy:
Celkové nezpůsobilé výdaje:

155 000 000,00
0,00

Celkové způsobilé výdaje:

155 000 000,00

Celkem způsobilé investiční výdaje:

107 000 000,00

Celkem způsobilé neinvestiční výdaje:

48 000 000,00

Celkové způsobilé výdaje na projekt
připadající na finanční mezeru očištěné
o příjmy dle článku 55:

155 000 000,00

Celkové způsobilé výdaje na projekt
připadající na příjmy dle článku 55:
Způsobilé výdaje bez příjmu:
Státní rozpočet:

0,00
155 000 000,00
23 250 000,00

Krajský rozpočet:

0,00

Obecní rozpočet:

0,00

Státní fond:

0,00

Jiné národní veřejné:

0,00

EU celkem:
Soukromé prostředky:

131 750 000,00
0,00
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17. Finanční plán

Pořadí etapy:

001

Název etapy:

Realizace projektu

Pořadí žádosti o platbu:

01

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

131 750 000,00
30.12.2015
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18. Prioritní téma
Číslo Název
13

Služby a aplikace pro občany (e-zdraví, e-vláda, e-učení, e-začlenění atd.)
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19. Výběrová řízení
Pořadové číslo VŘ:

001

Je VŘ evidováno v ISVZ:

Ne

Název VŘ:

Modernizace komunikační infrastruktury KŘP Ústeckého
kraje

Vyplňované údaje k:

Výběrové řízení

VŘ dle výše předpokládané hodnoty:

Nadlimitní

Stav VŘ:

Výběrové řízení plánováno

Druh výběrového/zadávacího řízení:

Otevřené řízení (§27)

Vybráno:

Ano

Specifikace druhu zadavatele:

veřejný zadavatel

Druh VŘ podle předmětu:

Dodávky

Předpokládaná hodnota v Kč bez DPH:

128 090 909,00

Smluvní částka:
Předpokládané/skutečné datum zahájení VŘ:

06.10.2014

Předpokládané/skutečné datum ukončení VŘ:

10.02.2015

Popis:
VŘ bude realizováno OVZ KŘP Ústeckého kraje. Účelem plnění veřejné zakázky je dodávka a zprovoznění
HW/SW technologie pro modernizaci komunikační sítě PČR Ústeckého kraje. Plnění veřejné zakázky má
zejména zajistit dodání aktivních prvků sítě LAN,IP telefonního systému, WAN sítě, nahrávacího a tarifikačního
systému, včetně jejich konfigurace a následné implementace celého systému do provozu, vypracování projektu a
zaškolení uživatelů. Součástí plnění je i zajištění záručního servisu v dohodnutých parametrech.

Žádost finálně uložena v IS BENEFIT7 dne: 30.05.2014 13:30 Unikátní klíč: 3Gkb5PØØØ1

Strana 31 z 41

Finální verze žádosti (IOP-IP)

Pořadové číslo VŘ:

002

Je VŘ evidováno v ISVZ:

Ne

Název VŘ:

Povinná publicita-Stálá informační tabule

Vyplňované údaje k:

Výběrové řízení

VŘ dle výše předpokládané hodnoty:

Veřejná zakázka malého rozsahu (VZMR)

Stav VŘ:

Výběrové řízení plánováno

Druh výběrového/zadávacího řízení:

Zakázka malého rozsahu 1. kategorie

Vybráno:

Ano

Specifikace druhu zadavatele:

veřejný zadavatel

Druh VŘ podle předmětu:

Dodávky

Předpokládaná hodnota v Kč bez DPH:

8 264,00

Smluvní částka:
Předpokládané/skutečné datum zahájení VŘ:

06.10.2014

Předpokládané/skutečné datum ukončení VŘ:

12.12.2014

Popis:
VŘ bude realizováno OSMM KŘP Ústeckého kraje. Pořízení stálé informační tabule dle pravidel publicity IOP.
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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:

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

Konkrétní opatření pro zajištění publicity:
Uvádění příslušných informací o spolufinancování projektu fondu EU ( dle manuálu publicity - loga programu a
EU ) na dokumentech souvisejících s realizací projektu.

Způsob zajištění publicity:

Viditelné umístění trvalé informační desky

Konkrétní opatření pro zajištění publicity:
Pořízení povinné publicity projektu ( 1 ks trvalá informační deska s umístěním na viditelném místě budovy KŘP
Ústeckého kraje ).

Způsob zajištění publicity:

Souhlas se zveřejněním 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:

Oznámení na specifických internetových stránkách

Konkrétní opatření pro zajištění publicity:
Uveřejnění informací o projektu, programu na spolufinancování ze zdrojů EU, včetně dalších relevantních
informací na internetových a intranetových stránkách KŘP Ústeckého kraje. Příslušné informace o projektu tak
budou k dispozici v průběhu realizace i udržitelnosti projektu.
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22. Přílohy projektu
Název přílohy:

Řádný položkový rozpočet

Číslo přílohy:

1

Požadovaná příloha:

6.1.1 - PP k projektové žádosti

Počet listů:

3

Doložena:

Ano

Nedoložena:

Ne

Počet vyhotovení:

1

Přílohu zadal:

EKINFUL@MVCR.CZ

Příloha:
Popis:
V příloze je podrobný rozpočet projektu, potřeby a zdroje.

Název přílohy:

Variantní studie proveditelnosti (vč. nulové), CBA analýza včetně vymezení optimálního
řešení

Číslo přílohy:

2

Požadovaná příloha:

6.1.1 - PP k projektové žádosti

Počet listů:

65

Doložena:

Ano

Nedoložena:

Ne

Počet vyhotovení:

1

Přílohu zadal:

EKINFUL@MVCR.CZ

Příloha:
Popis:
v této příloze jsou obsaženy všechny důležité informace pro realizaci projektu.

Název přílohy:

Stanovisko Útvaru hlavního architekta k věcné a technologické konzistenci
navrhovaného řešení s celkovou architekturou eGovernment.

Číslo přílohy:

3

Požadovaná příloha:

6.1.1 - PP k projektové žádosti

Počet listů:

3

Doložena:

Ano

Nedoložena:

Ne

Počet vyhotovení:

1

Přílohu zadal:

EKINFUL@MVCR.CZ

Příloha:
Popis:
Obsahem přílohy je souhlasné stanovisko odboru koncepce, architektury a projektů informačních a
komunikačních technologií MV ČR.
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Název přílohy:

Pověření statutárního zástupce pro odpovědného pracovníka za administraci projektu

Číslo přílohy:

4

Požadovaná příloha:

6.1.1 - PP k projektové žádosti

Počet listů:

3

Doložena:

Ano

Nedoložena:

Ne

Počet vyhotovení:

1

Přílohu zadal:

EKINFUL@MVCR.CZ

Příloha:
Popis:
Pověření pro plk. Ing. Jiřího Šenkýře k výkonu řídící kontroly a oprávnění k při výkonu ekonomické činnosti a
zastupování ředitele KŘP Ústeckého kraje.

Název přílohy:

Výpis z katastru nemovitostí nebo list vlastnictví a snímek z katastrální mapy s
vyznačením předmětu projektu -dokládá vlastnická práva k nemovitostem

Číslo přílohy:

5

Požadovaná příloha:

6.1.1 - PP k projektové žádosti

Počet listů:

0

Doložena:

Ne

Nedoložena:

Ano

Počet vyhotovení:

0

Přílohu zadal:

EKINFUL@MVCR.CZ

Příloha:
Popis:
Není relevantní-obsahem projektu nejsou stavební práce.

Název přílohy:

Prohlášení o návaznosti žádosti o podporu na dosud realizované a ukončené projekty
Smart Administration.

Číslo přílohy:

6

Požadovaná příloha:

6.1.1 - PP k projektové žádosti

Počet listů:

1

Doložena:

Ano

Nedoložena:

Ne

Počet vyhotovení:

1

Přílohu zadal:

EKINFUL@MVCR.CZ

Příloha:
Popis:
Prohlášení žadatele o návaznosti projektu.
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Název přílohy:

Prohlášení o duplicitě projektu

Číslo přílohy:

7

Požadovaná příloha:

6.1.1 - PP k projektové žádosti

Počet listů:

1

Doložena:

Ano

Nedoložena:

Ne

Počet vyhotovení:

1

Přílohu zadal:

EKINFUL@MVCR.CZ

Příloha:
Popis:
Prohlášení žadatele.

Název přílohy:

Prohlášení o partnerství

Číslo přílohy:

8

Požadovaná příloha:

6.1.1 - PP k projektové žádosti

Počet listů:

0

Doložena:

Ne

Nedoložena:

Ano

Počet vyhotovení:

0

Přílohu zadal:

EKINFUL@MVCR.CZ

Příloha:
Popis:
Není relevantní.

Název přílohy:

Zadávací dokumentace na Modernizaci komunikační infrastruktury Krajského
ředitelství Ústeckého kraje

Číslo přílohy:

9

Požadovaná příloha:

6.1.1 - PP k projektové žádosti

Počet listů:

119

Doložena:

Ano

Nedoložena:

Ne

Počet vyhotovení:

1

Přílohu zadal:

EKINFUL@MVCR.CZ

Příloha:
Popis:
kompletní zadávací dokumentace na Modernizaci komunikační infrastruktury KŘP Ústeckého kraje
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Název přílohy:

Zadávací dokumentace k uskutečněným výběrovým řízením

Číslo přílohy:

10

Požadovaná příloha:

6.1.1 - PP k projektové žádosti

Počet listů:

0

Doložena:

Ne

Nedoložena:

Ano

Počet vyhotovení:

0

Přílohu zadal:

EKINFUL@MVCR.CZ

Příloha:
Popis:
Před zahájením projektu nebylo uskutečněno žádné výběrové řízení.

Název přílohy:

Projektový záměr

Číslo přílohy:

11

Požadovaná příloha:

6.1.1 - PP k projektové žádosti

Počet listů:

16

Doložena:

Ano

Nedoložena:

Ne

Počet vyhotovení:

1

Přílohu zadal:

EKINFUL@MVCR.CZ

Příloha:
Popis:
Obsahem přílohy je popis projektového záměru.

Název přílohy:

Výpis údajů z registru osob

Číslo přílohy:
Požadovaná příloha:
Počet listů:

1

Doložena:

True

Nedoložena:

False

Počet vyhotovení:

1

Přílohu zadal:

EKINFUL@MVCR.CZ

Příloha:
Popis:
Potvrzení právní subjektivity žadatele.
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Název přílohy:

Karta projektu

Číslo přílohy:
Požadovaná příloha:
Počet listů:

2

Doložena:

True

Nedoložena:

False

Počet vyhotovení:

1

Přílohu zadal:

EKINFUL@MVCR.CZ

Příloha:
Popis:
Karta projektu obsahuje základní údaje o projektu a zadavateli

Název přílohy:

Pořízení povinné publicity - stálá informační deska

Číslo přílohy:
Požadovaná příloha:
Počet listů:

11

Doložena:

True

Nedoložena:

False

Počet vyhotovení:

1

Přílohu zadal:

EKINFUL@MVCR.CZ

Příloha:
Popis:
jedná se o pořízení stálé informační desky na objekt příjemce
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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.
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
Unikátní kód žádosti (hash):

3Gkb5PØØØ1

Číslo výzvy:

17

Název výzvy:

Projekty eGovernmentu

Název operačního programu:

Integrovaný operační program

Číslo prioritní osy:

6.1a

Název prioritní osy:

Modernizace veřejné správy - Cíl Konvergence

Číslo oblasti podpory:

6.1.1a

Název oblasti podpory:

Rozvoj informační společnosti ve veřejné správě

Název projektu:

Modernizace komunikační infrastruktury-Krajské
ředitelství policie Ústeckého kraje

Název žadatele:

Krajské ředitelství policie Ústeckého kraje

Adresa žadatele:

Lidické náměstí, 9
40001, Ústí nad Labem

Hlavní kontaktní osoba:

Babičík Milan

Telefon:

+420723939420
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