Program rozvoje mČsta Mnichovo HradištČ

KARTA ROZVOJOVÉ AKTIVITY
ýíslo aktivity

A07 -07

Modernizace územní veĜejné správy a zkvalitnČní a
zefektivnČní služeb veĜejné správy prostĜednictvím vyššího
využití informaþních a komunikaþních technologií

PÚ07

Vazba na dílþí
strategické cíle:

DC02

Garant aktivity:

MČsto Mnichovo HradištČ — tajemník MČÚ, odbor kanceláĜ vedoucího úĜadu

PartneĜi aktivity:

Obce ve správním obvodu obce s rozšíĜenou pĤsobností MČsta Mnichovo
HradištČ (dále jen ORP)

Lokalizace:

Území správního obvodu ORP

Soulad s územním
plánem:

není relevantní

Doba realizace:

cca 18 mČsícĤ

Zahájení:

2010

Ukonþení:

2011

Odhad nákladĤ:

6,5 mil. Kþ

RozdČlení nákladĤ:

a) ZĜízení Technologického centra ORP vþetnČ zajištČní povinných služeb:
2.800.000 Kþ dotace, 495.000 Kþ spoluúþast
b) VnitĜní integrace MČstského úĜadu Mnichovo HradištČ: 1.300.000 Kþ
dotace, 230.000 Kþ spoluúþast
c) PoĜízení elektronické spisové služby (dále jen ESS) ORP (1.000.000 Kþ
dotace, 177.000 Kþ spoluúþast) a Ĝešení spisové služby obcí ve správním
obvodu ORP (pokud projeví zájem): 415.000 Kþ dotace, 73.000 Kþ
spoluúþast

Zdroje financování:

Integrovaný operaþní program (financován z ERDF), maximální výše dotace
5.515.000 Kþ
Rozpoþet mČsta Mn. HradištČ, pĜedpokládaná spoluúþast cca 900 tis.Kþ
Rozpoþet zapojených obcí ze spádové oblasti ORP

KomentáĜ:

Aktivita zahrnuje:
a) zĜízení technologického centra ORP vþetnČ zajištČní povinných služeb
(poĜízení hardware, software, aplikaþní vybavení, technologie pro zajištČní
povinných služeb — negarantovaného úložištČ dat jako výstupĤ ze
systémĤ el. spisových služeb)
b) poĜízení nové ESS nebo upgrade stávající ESS pro potĜebu ORP a jí
zĜizovaných organizací
(Vybrané technické a systémové Ĝešení musí umožnit pĜístup k ESS pro
potĜeby obcí a jimi zĜízených organizací ve správním obvodu ORP, které
nemají vlastní ESS nebo projeví zájem využít novČ hostovanou ESS
umístČnou na ORP.)
c) Ĝešení ESS obcí ve právním obvodu ORP, pokud obce projeví zájem
d) a vnitĜní integraci MČstského úĜadu Mnichovo HradištČ.
Aktivita musí být v souladu se strategií „Efektivní veĜejná správa a pĜátelské
veĜejné služby“ schválená usnesením vlády ýR þ. 757 ze dne 11.7.2007,
Strategií „Rozvoj služeb pro informaþní spoleþnost v ýR na období 2008 —
2012“ schválená usnesením vlády ýR þ. 854 ze dne 9.7.2008

