
Program rozvoje m sta Mnichovo Hradišt

KARTA ROZVOJOVÉ AKTIVITY 

íslo aktivity 
A07 -07

Modernizace územní ve ejné správy a zkvalitn ní a 
zefektivn ní služeb ve ejné správy prost ednictvím vyššího 
využití informa ních a komunika ních technologií     

PÚ07 

Vazba na díl í 
strategické cíle: 

DC02 

Garant aktivity: M sto Mnichovo Hradišt  — tajemník M Ú, odbor kancelá  vedoucího ú adu 

Partne i aktivity: Obce ve správním obvodu obce s rozší enou p sobností M sta Mnichovo 
Hradišt  (dále jen ORP) 

Lokalizace: Území správního obvodu ORP 
Soulad s územním 
plánem: není relevantní 

Doba realizace: cca 18 m síc   

Zahájení: 2010 

Ukon ení: 2011 

Odhad náklad : 6,5 mil. K

Rozd lení náklad : 

a) Z ízení Technologického centra ORP v etn  zajišt ní povinných služeb: 
2.800.000 K  dotace, 495.000 K  spoluú ast 

b) Vnit ní integrace M stského ú adu Mnichovo Hradišt : 1.300.000 K
dotace, 230.000 K  spoluú ast    

c) Po ízení elektronické spisové služby (dále jen ESS) ORP (1.000.000 K
dotace, 177.000 K  spoluú ast) a ešení spisové služby obcí ve správním 
obvodu ORP (pokud projeví zájem): 415.000 K  dotace, 73.000 K
spoluú ast 

Zdroje financování: 
Integrovaný opera ní program (financován z ERDF), maximální výše dotace 
5.515.000 K   
Rozpo et m sta Mn. Hradišt , p edpokládaná spoluú ast cca 900 tis.K
Rozpo et zapojených obcí ze spádové oblasti ORP 

Komentá : 

Aktivita zahrnuje:   
a) z ízení technologického centra ORP v etn  zajišt ní povinných služeb 

(po ízení hardware, software, aplika ní vybavení, technologie pro zajišt ní 
povinných služeb — negarantovaného úložišt  dat jako výstup  ze 
systém  el. spisových služeb) 

b) po ízení nové ESS nebo upgrade stávající ESS pro pot ebu ORP a jí 
z izovaných organizací  
(Vybrané technické a systémové ešení musí umožnit p ístup k ESS pro 
pot eby obcí a jimi z ízených organizací ve správním obvodu ORP, které 
nemají vlastní ESS nebo projeví zájem využít nov  hostovanou ESS 
umíst nou na ORP.) 

c) ešení ESS obcí ve právním obvodu ORP, pokud obce projeví zájem  
d) a vnit ní integraci M stského ú adu Mnichovo Hradišt .  

Aktivita musí být v souladu se strategií „Efektivní ve ejná správa a p átelské 
ve ejné služby“ schválená usnesením vlády R . 757 ze dne 11.7.2007, 
Strategií „Rozvoj služeb pro informa ní spole nost v R na období 2008 — 
2012“ schválená usnesením vlády R . 854 ze dne 9.7.2008  


