Informace o aktivitách a postupu projektu – duben 2013
Aplikace modelu CAF
Realizace aktivity A: aplikace modelu CAF započala v souladu s harmonogramem v březnu
2013 a to jednak zajištěním zařízení a vybavení pro pracovní workshopy zaměstnanců
(projektového týmu) a dále zpracováním zadávací dokumentace pro výběr dodavatele
související s touto aktivitou. Vyhlášení veřejné zakázky na služby aktivity A: aplikace modelu
CAF bylo zajištěno zákonem stanoveným způsobem dne 09.04.2013, po schválení na
jednání Rady města. S aktivitou aplikace modelu CAF byly předběžně zároveň seznámeni
vedoucí zaměstnanci (na pravidelné poradě vedoucích), kteří jsou jednou z cílových skupin.
Zefektivnění řízení lidských zdrojů
Realizace aktivity F: Zefektivnění řízení lidských zdrojů započala v souladu
s harmonogramem v březnu 2013 a to jednak zajištěním zařízení a vybavení pro pracovní
workshopy zaměstnanců (projektového týmu) a to současně s ostatními souvisejícími
aktivitami projektu a dále zpracováním zadávací dokumentace pro výběr dodavatele
související s touto aktivitou. Vyhlášení veřejné zakázky na služby aktivity F je uvedeno
v předchozí aktivitě. S aktivitou zefektivnění řízení lidských zdrojů byly předběžně zároveň
seznámeni vedoucí zaměstnanci (na pravidelné poradě vedoucích), kteří jsou jednou
z cílových skupin. Členové realizačního týmu zároveň konzultovali získané zkušenosti z této
aktivity u již realizovaných projektů městského úřadu ve Strakonicích a Vodňanech.
Otevřenost úřadů
Realizace aktivity G: Otevřenost úřadů započala v souladu s harmonogramem v březnu
2013 a to jednak zajištěním zařízení a vybavení pro pracovní workshopy zaměstnanců
(projektového týmu) a to současně s ostatními souvisejícími aktivitami projektu a dále
zpracováním zadávací dokumentace pro výběr dodavatele související s částí této
aktivity. Část této aktivity, která se týká optimalizace systému zadávání veřejných
zakázek byla z této veřejné zakázky vyjmuta a příjemce z důvodu velkého požadavku
na odbornost dodavatele v tomto oboru tuto část aktivity vyhlásí v samostatném
výběrovém řízení shodným druhem výběrového řízení. Vyhlášení veřejné zakázky
na služby aktivity G: otevřenost úřadů byla vyhlášena zákonem stanoveným způsobem dne
09.04.2013, po schválení na jednání Rady města Horažďovice . S aktivitou
otevřenost úřadů byly předběžně zároveň seznámeni vedoucí zaměstnanci
(na pravidelné poradě vedoucích), kteří jsou jednou z cílových skupin. Členové
realizačního týmu zároveň konzultovali získané zkušenosti z této aktivity u již
realizovaných projektů městského úřadu ve Strakonicích.

