
Pořadové číslo:  27/6 

Z a s t u p i t e l s t v o  m ě s t a  P ř e r o v a  

 Přerov 12.4.2017 

Návrh pro 27. zasedání Zastupitelstva města Přerova, které se uskuteční dne 24. 4. 2017 

Zpravodaj:  Ing. Petr  Měřínský, náměstek primátora 

Navrhovatel:  Rada města Přerova 2014 - 2018 

Zpracovatel:  Mgr. Petr Karola, vedoucí odboru 

Ing. Ivana Pinkasová, vedoucí odboru 

Ing. Eva Řezáčová, vedoucí odboru 

 

Název návrhu: 

Projekt "Modernizace agendových informačních systémů Magistrátu města Přerova" 

Návrh na usnesení:  

Zastupitelstvo města Přerova po projednání 
 

1. schvaluje záměr zadat veřejnou zakázku s názvem "Modernizace agendových informačních 

systémů Magistrátu města Přerova", dle důvodové zprávy, 

 

2. schvaluje následující úpravu rozpočtu: 

  

PAR POL ORJ PŘÍJMY (v 

tis.Kč) 

rozpočet rozpočtové 

opatření 

rozpočet po 

úpravě 

  8115 210 Změna stavu 

krátkodobých 

prostředků na 

bank. účtech 

135 793,0 * + 20 328,0 156 121,0 

* počáteční stav navazuje na jiný návrh 

  

PAR ORJ VÝDAJE (v tis.Kč) rozpočet rozpočtové 

opatření 

rozpočet po 

úpravě 

  022 Veřejné zakázky 300,0 + 302,5 602,5 

6171 350 Akce nad 500 tis. Kč 

(org. 500383  

- Modernizace 

agendových 

informačních 

systémů magistrátu) 

0,0 + 20 025,5 20 025,5 

 

 

 



Vyjádření dotčeného odboru, orgánu nebo organizace: 

Rada města Přerova 

Rada města Přerova materiál projednala na své 66. schůzi dne 6.4.2017 a usnesením 2576/66/6/2017 

doporučila Zastupitelstvu města Přerova předkládané body usnesení schválit. 

 

Odbor vnitřní správy 

Odbor vnitřní správy doporučuje schválit předložený návrh usnesení dle důvodové zprávy. 

 

Odbor ekonomiky 

Odbor ekonomiky shromažďuje žádosti o rozpočtová opatření od jednotlivých odborů a je 

zpracovatelem předloh do orgánů města. Na základě požadavků příslušných odborů bylo zpracováno 

výše uvedené rozpočtové opatření, přičemž posílení rozpočtu je kryto ze zůstatku hospodaření města 

roku 2016. Výdaje na servisní podporu v letech 2019-2023 budou zahrnuty do střednědobého výhledu 

rozpočtu. 

 

Odbor řízení projektů a investic, oddělení řízení projektů, veřejných zakázek a dotací 

Odbor řízení projektů a investic, oddělení řízení projektů, veřejných zakázek a dotací  doporučuje 

schválit předložený návrh usnesení dle důvodové zprávy. 

 

Důvodová zpráva: 

Předloha je Zastupitelstvu města Přerova předložena na základě projednání a schválení v 66. Radě 

města Přerova ze dne 6.4.2017, číslo usnesení 2576/66/6/2017. 

  

Popis stávajícího stavu:  
Informační systém GINIS pro zpracování ekonomické agendy je MMPr využíván na základě smlouvy 

o dílo z 29. 9. 2003, jejímž předmětem byla dodávka a implementace informačního systému GINIS, 

poskytnutí nevýlučných a nepřenositelných užívacích práv k systému GINIS a jeho pozáruční 

podpora. Ke Smlouvě o dílo byl dne 31. 10. 2006 pořízen dodatek č. 1 a dne 20. 2. 2007 dodatek č. 2 

(oba dodatky upravují navýšení ročního udržovacího poplatku za služby legislativního update a 

upgrade a ceny licencí v návaznosti na rozšíření jejich rozsahu v souvislosti s provedenou inventurou 

stavu licencí). Na základě shora uvedeného si nechal MMPr zpracovat právní analýzu na téma: 

1) zda lze pokračovat ve stávajícím způsobu podpory a rozvoje EIS GINIS (tj. formou jednotlivých 

objednávek) z hlediska legálnosti a vhodnosti takového postupu; 

2) pokud není postup dle ad 1) možný, jakým vhodným způsobem má Statutární město Přerov zadat 

veřejnou zakázku, aby mohl buď dále rozvíjet stávající systém GINIS, nebo pořídit nový systém 

pokrývající definované požadavky. 

Z této právní analýzy ze dne 2. října 2016 vyplývá následující doporučení: 

Podle dostupných podkladů považuje právní analýza postup zadávání veřejné zakázky v JŘBU jako 

krajně rizikový. Proto doporučují zvážit volbu některého ze standardních druhů zadávacího řízení 

podle § 3 ZZVZ (např. otevřené řízení, jehož prostřednictvím by zadavatel mohl relevantně ověřit 

ekonomickou výhodnost dalšího rozvoje informačního systému GINIS (eventuálně výhodnost pořízení 

jiného EIS). 

Z výše uvedeného důvodu není možné přímo rozšiřovat stávající systém o nové, potřebné, moduly. 

  

Elektronická spisová služba (SSL) řeší evidenci, oběh, schvalování a vyřizování písemností, včetně 

jejich zařazení do spisů (složek). Zajišťuje také evidenci smluv a funkcionalitu elektronické podatelny. 

Součástí SSL jsou vazby na geografický informační systém (GIS), Registr územní identifikace, adres a 

nemovitostí (RÚIAN), Stavební úřad (Vita), Portál úředníka (FaMa+), Informační systém datových 

schránek (ISDS). SSL není plně integrována s informačním systémem GINIS. 

Elektronická SSL byla pořízena na základě Integrovaného operačního programu Zavádění ICT v 



územní veřejné správě s podporou pouze do 31. 12. 2017 a je tedy nezbytné ji znovu přesoutěžit.  

  

Nové řešení: 
Cílem projektu "Modernizace agendových informačních systémů Magistrátu města Přerova" je 

dodávka software kompletních informačních systémů pro zpracování ekonomických agend a spisové 

služby za účelem efektivního získání a sdílení informací, zjednodušení a zrychlení procesů v 

organizaci. Nový informační systém pro zpracování ekonomických agend a spisové služby zajistí 

snížení počtu ručních evidencí, zrychlení a zjednodušení oběhu dokumentů, lepší provázanost 

ekonomických údajů a sdílení důležitých informací. Hlavním prostředkem k dosažení záměru bude 

využití digitalizace a automatizace zpracování jednotlivých agend a vzájemné provázání 

ekonomických a provozních agend (zejména EIS a SSL). 

Součástí projektu bude: 

1. dodávka komplexních systémů včetně dodávky potřebných licencí,  

2. dodávka souvisejícího SW (včetně potřebných licencí) potřebného pro zajištění v současné době 

nepokrytých nároků nových informačních systémů, 

3. příprava implementace, implementace a převod vybraných databází, které jsou nutné pro zajištění 

provozu v novém informačním systému, 

4. zaškolení osob obsluhy. 

  

V projektu se počítá s maximálním možným využitím stávající technologie Magistrátu města Přerova 

(pracovní stanice, datové centrum, síťové prvky). Mimo to bude nutné pořídit nový HW (3 ks 

elektronické informační tabule, včetně nezbytného SW) pro pokrytí nároků nového IS pro zpracování 

ekonomických agend a spisové služby. 

  

Dle zpracované Studie proveditelnosti a provedených průzkumů trhu byla stanovena výše nákladů na 

20.328.000,- Kč vč. DPH.  

V této částce jsou obsaženy nejen náklady na samotné pořízení HW a SW, ale také výdaje nákup 3 

elektronických úředních desek (1.815.000,-Kč vč. DPH), náklady na externího administrátora veřejné 

zakázky (302.500,- Kč) a náklady na technický dozor (907.500,- Kč) 

Částka je bez nákladů na servisní a technickou podporu – odhaduje se, že bude činit cca 1.573.000,- 

Kč/rok (náklady na servisní, technickou podporu a maintenance hradíme minimálně po dobu 

udržitelnosti, tj. 5 let). Servisní podpora se bude soutěžit v rámci komplexní veřejné zakázky a 

předpokládáme, že nabídková cena vítězného uchazeče bude nižší. Výdaje na servisní podporu v 

letech 2019-2023 budou zahrnuty do střednědobého výhledu rozpočtu. Tyto náklady jsou dle 

cenového průzkumu: 

1. Podpora ekonomický a účetní systém 4.840.000,- Kč včetně DPH / 5 let 

2. Spisová služba 3.025.000,- Kč včetně DPH / 5 let 

3. Celkem, za 5 let udržitelnosti, 7.865.000,- Kč včetně DPH / 5 let 

  

  

Všechny výše uvedené cíle a přínosy projektu jsou v souladu se specifickým cílem 3.2 Integrovaného 

regionálního operačního programu (dále IROP) „Zvyšování efektivity a transparentnosti veřejné 

správy prostřednictvím rozvoje využití a kvality systémů IKT“ a podporovanými aktivitami 28.výzvy. 

V případě, že zastupitelstvo města schválí rozpočtové opatření na vyčlenění finančních prostředků na 

realizaci projektu, bude prostřednictvím Odboru řízení projektů a investic podána žádost o dotaci. 

Pro případná jednání s poskytovatelem dotace a podpisům listinných dokumentů souvisejících s 

administrací celého projektu bude pověřen vedoucí projektu - náměstek primátora Ing. Petr Měřínský. 

Žádost o dotaci se zpracovává v elektronickém prostředí MS 2014+ a veškeré dokumenty jsou 

podepisovány elektronickým podpisem. Pro jednodušší a flexibilnější komunikaci s poskytovatelem 

dotace, která probíhá pouze elektronicky, bude následně k těmto úkonům pověřen pracovník oddělení 

přípravy projektů, veřejných zakázek a dotací Odboru řízení projektů a investic. 

  

Podmínky 28.výzvy IROP: 

- termín předkládání žádostí o dotace: do 29.9.2017 

- termín ukončení realizace projektů s celkovými způsobilými výdaji nad 15 mil.Kč: do 31.12.2019 



- minimální výše způsobilých výdajů: 1.000.000,- Kč 

- maximální výše způsobilých výdajů: 100.000.000,- 

- výše dotace: max 90% z celkových způsobilých výdajů 

  

Harmonogram projektu: 

- příprava (studie proveditelnosti, žádost o dotaci, zadávací řízení na dodavatele) : I-XII/2017 

- realizace: I-XII/2018 

- ostrý provoz od 1.1.2019 

  

Na přípravě projektu se podílejí a budou podílet i externí dodavatelé. Studie proveditelnosti byla 

zpracována firmou Grant Thornton Advisory s.r.o., Praha. Zadávací řízení na dodavatele bude rovněž 

zajištěno pomocí externího administrátora, který vzejde z výběrového řízení. 

  

Dle Jednacího řádu Zastupitelstva města Přerova, kapitola první, čl. 1 odst. 4, si Zastupitelstvo 

vyhradilo schválení záměru zadat veřejnou zakázku, jejíž předpokládaná hodnota činí v případě 

veřejné zakázky na dodávky nebo veřejné zakázky na služby nejméně 2.000.000 Kč bez daně z 

přidané hodnoty nebo v případě veřejné zakázky na stavební práce nejméně 6.000.000 Kč bez daně z 

přidané hodnoty. Na základě shora uvedeného a na základě požadavku věcného gestora akce na 

přípravu zadávacího řízení, předkládá Odbor PRI, odd. řízení projektů, veřejných zakázek a dotací, v 

rámci připravovaného projektu současně i návrh schválení záměru zadat veřejnou zakázku.  

 

 


