Projekt: „ Rozvoj služeb eGovernmentu v obvodu ORP Mikulov“
Pojmem eGovernment se označuje možnost komunikace s institucemi státní a veřejné správy
v elektronické podobě. Cílem eGovernmentu je zvýšení výkonnosti veřejné správy pomocí
informačních a komunikačních technologií.
Název projektu:

„Rozvoj služeb eGovernmentu v obvodu ORP Mikulov“

Registrační číslo projektu:
Program:
Prioritní osa:
Oblast podpory:

CZ1.06/2.100/06.06705
IOP – Integrovaný operační program
2 zavádění ICT v územní veřejné správě
2.1. Zavádění ICT v územní veřejné správě

Místo realizace:

město Mikulov

Realizace:
Celkové náklady:
Stav projektu:

1. 3. 2011 – 31. 12. 2014
5.157.770 Kč Dotace EU : 4.360.953 Kč
projekt se nachází v období udržitelnosti

Realizace projektu byla rozdělena do tří etap.
V rámci I. etapy – Pořízení elektronické spisové služby obce s rozšířenou působností a
řešení spisové služby obcí ve správním obvodu obce s rozšířenou působností byl proveden
upgrade stávající elektronické spisové služby města Mikulov o nové funkcionality a to o
rozhraní pro komunikaci s informačním systémem datových schránek (ISDS). Dále byla
zřízena hostovaná spisová služba pro organizace zřizované městem Mikulov a hostovaná a
nová spisová služba pro obce ve správním obvodu ORP Mikulov, které projevily zájem.
Ve II. etapě – Zřízení technologického centra obce s rozšířenou působností včetně
zajištění povinných služeb bylo vybudováno technologické centrum. Součástí dodaní řešení
technologického centra pro Městský úřad Mikulov je zejména blade centrum, 2 nové servery
pro virtualizaci, 2 ks diskového pole pro bezpečné ukládání dat, pásková knihovna pro
zálohování dat, switch LAN pro výšení bezpečnosti a propustnosti počítačové sítě, SAN
switch pro zvýšení bezpečnosti a propustnosti datové sítě a Firewall pro zvýšení ochrany
lokální sítě. Provedení úprav IT infrastruktury a dodávku technologie zajišťovala na základě
Smlouvy o dílo, společnost Chráněná dílna TIRO Blansko s.r.o.
III. etapa – Vnitřní integrace úřadu obce s rozšířenou působností
V rámci této etapy byl vybudován Intranetový portál.
Součástí dodaní řešení Intranetového portálu jsou zejména:
osobní pracovní prostory zaměstnanců,
společné pracovní prostory odborů,
společné pracovní prostory pracovních skupin, projektových a jiných týmů,
společný pracovní prostor všech zaměstnanců,
prostor pro prezentaci pracovních dokumentů pro zastupitele,
workflow pracovních procesů (např. rezervace prostředků, žádost o dovolenou,
pracovní cesta, Service Desk a další.
Implementaci Intranetového portálu zajišťovala na základě Smlouvy dílo společnost newps.cz
s.r.o.

Pořízením technologického centra byla modernizována a rozšířena ICT infrastruktura města,
zvýšila se bezpečnost poskytovaných služeb, zvýšila se úroveň zabezpečení uložených dat.
Technologické centrum představuje funkční zázemí pro veškerou činnost úřadu vycházející
z ICT platformy. Plní tak roli jádra oběhu dat a informací v rámci všech úředních procesů a
požadovaný objem služeb v rámci elektronizace veřejné správy a rozvoje eGovernmentu
v regionech.
Vybudováním Intranetového portálu se zlepšily podmínky pro práci úředníků, pro jejich
spolupráci v rámci odboru i jiných pracovních skupin. Neméně významná je funkce
bezpečného uložiště pro předávání materiálů zastupitelům města.

Realizováno v rámci projektu „Rozvoj služeb eGovernmentu v obvodu ORP Mikulov“,
který je spolufinancován z prostředků Evropské unie, Evropského fondu pro regionální
rozvoj.

