Zpráva o realizaci
Registrační číslo projektu:

CZ.03.4.74/0.0/0.0/16_033/0002879

Městský úřad Horažďovice - Profesionalita s lidskou tváří II

Informace o zprávě
Identifikační číslo zprávy:
Typ zprávy:
Typ dokumentu:
Pořadové číslo zprávy:

4LYacPZoR1
Zpráva o realizaci
Realizační
1

Předpokládané datum podání:

1. 3. 2018

Sledované období od:
Sledované období do:

1. 9. 2017
28. 2. 2018

Kontaktní údaje ve věci zprávy
Jméno:
Příjmení:
Mobil:
Telefon:
Email:

Harmonogram projektu
Skutečné datum zahájení:
Skutečné datum ukončení:

1. 9. 2017
27. 7. 2019

Dokumenty
Dokumenty nepřenášené na projekt
Název dokumentu:
Příloha:
Dokument zadal:
Datum vložení:
Verze dokumentu:
Popis dokumentu:
Sestava vytvořena v MS2014+
1

Popis
Popis pokroku v realizaci za sledované období:

Klíčové aktivity
Název klíčové aktivity:
Vypracování studií proveditelnosti - KA4
Popis klíčové aktivity:
Realizace této klíčové aktivity je plánována v termínu od 10/2018 do 06/2019. Ve sledovaném období
nebyly čerpány žádné náklady.
Název klíčové aktivity:
Certifikace systému managementu - KA 2
Popis klíčové aktivity:
Realizace této klíčové aktivity je plánována v termínu 01 - 06/2019. Nicméně v tomto monitorovacím
období konkrétně v září 2017 proběhla pracovní schůzka realizačního týmu ke KA 2 a následně v
listopadu 2017 byly zpracovány podrobnosti věcného obsahu certifikace systému managementu pro
vnitřní využití odborných garantů, managementu kvality a odborného garanta projektu. Ve
sledovaném monitorovacím období nebyly čerpány žádné náklady.
Název klíčové aktivity:
Implementace systému managementu - KA 1
Popis klíčové aktivity:
Realizace klíčové aktivity KA 1připadá na termín 12/2017 - 06/2018. Před zahájením této aktivity
proběhla v termínu monitorovací zprávy, v září 2017, pracovní schůzka odborných garantů klíčové
aktivity a odborného garanta projektu, na které byl stanoven další průběh plnění aktivity. Odborní
garanti zahájili svou činnost v prosinci 2017a to zejména zpracováním podkladů pro návrh jmenování
představitelů vedení pro kvalitu a bezpečnost informací a dále dopracovali věcný obsah pro výběr
dodavatele a pro základní informační seminář s cílovou skupinou. Vzhledem k aktualizaci metodiky
ISO9001:2016 (ISO 9001:2015) probíhaly úpravy podkladů pro výběr zhotovitele implementace
systému managementu kvality dle aktualizované normy a ke dni ukončení monitorovacího období 1.
zprávy o realizaci projektu je zpracována zadávací dokumentace pro výběr dodavatele. Ve
sledovaném monitorovacím období byly čerpány pouze náklady na členy realizačního týmu.
Název klíčové aktivity:
Vytvoření strategického plánu rozvoje města - KA 3
Popis klíčové aktivity:
Realizace klíčové aktivity KA 3připadá na termín 10/2017 - 09/2018. Na začátku zahájení této aktivity
proběhla v termínu monitorovací zprávy, v říjnu 2017, jednání s odborným garantem o návrhu členů
pracovní skupiny pro zpracování strategického plánu. Pro tuto pracovní skupiny zpracovali odborní
garanti klíčové aktivity podrobnosti věcného obsahu aktivity. Vzhledem k tomu, že předpokládaná
hodnota zakázky na výběr dodavatele nepřesáhla 400.000 Kč bez DPH, neměl zadavatel povinnost dle
Obecné části pravidel pro žadatele a příjemce v rámci OPZ provést výběrové/zadávací řízení dle
pravidel OPZ. Zadavatel přesto zahájil v listopadu 2017 výběr dodavatele formou přímého poptání
společnosti, o které měl informace, že je kvalifikovaná pro danou činnost, neobdržel však žádnou
nabídku. Proto na konci listopadu 2017 provedl tzv. otevřenou poptávku zakázky malého rozsahu
(terminologie zadavatele), neomezenému množství potencionálních dodavatelů, kdy v prosinci 2017
obdržel nabídku jednu nabídku. S vybraným dodavatelem byla dne 12.01.2018 podepsána smlouva o
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dílo a proběhla pracovní schůzka. Dodavatel zpracoval metodiku tvorby strategického plánu rozvoje
města, respektive podrobný postup aktivity. Před ukončením monitorovacího období jsou do
realizace zároveň zapojeni jednotliví členové jednotlivých pracovních skupin dle prioritních oblastí
strategického plánu (na tyto soby se nečerpají prostředky z projektu). Ve sledovaném monitorovacím
období byly čerpány pouze náklady na členy realizačního týmu.
Název klíčové aktivity:
Vzdělávání - KA 5
Popis klíčové aktivity:
Realizace klíčové aktivity KA 5připadá na termín 11/2017 - 06/2019. Na začátku zahájení této aktivity
proběhla v termínu monitorovací zprávy, v listopadu 2017, jednání s odborným garantem za účelem
zpracování podrobností věcného obsahu KA5. Vzhledem k tomu, že se jedná o celou škálu
vzdělávacích aktivit pro různé počty školených osob, byla jednotlivá školení rozdělena na specifické
části a podklady pro výběr dodavatelů zpracovány samostatně. Vzhledem k tomu, že předpokládaná
hodnota zakázky na výběr dodavatele v součtu jednotlivých částí přesáhla 400.000 Kč bez DPH, ale
nedosáhla hodnoty 2.000.000Kč bez DPH, měl zadavatel povinnost dle Obecné části pravidel pro
žadatele a příjemce v rámci OPZ provést výběrové/zadávací řízení dle pravidel OPZ a v tomto duchu
zpracoval i zadávací podmínky. Před ukončením monitorovacího období zadavatel odeslal ke kontrole
zadávací dokumentaci na realizaci jednotlivých vzdělávání. Obdržel připomínky ŘO a tyto zapracoval
do zadávacích podmínek (vyjma části G, kde bližší informace uvádíme na záložce zprávy o realizaci Identifikace Problému). 28.02.2018 odeslal zadávací podmínky jednotlivých částí VŘ k uveřejnění na
www.esfcr.cz. Po ukončení monitorovacího období byly dne 02.03.2018 jednotlivé zakázky
uveřejněny. Ve sledovaném monitorovacím období 1. zprávy o realizaci projektu byly čerpány pouze
náklady na členy realizačního týmu.
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