Úřad městské části Praha 10
odbor hospodářské správy
Váš dopis zn.:
Naše značka:
Vyřizuje linka:
V Praze dne:

P10-018444/2017
Vilímková, 338
16.2.2017

Poskytnutí informace podle § 14 odst. 5 písm. b) zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu
k informacím, ve znění pozdějších předpisů
Městská část Praha 10, Úřad městské části Praha 10, odbor hospodářské správy obdržel dne
1.2.2017 Vaši žádost podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění
pozdějších předpisů (dále jen ,,InfZ“) o poskytnutí informací ve znění:
„Vážená paní Floriánová,
vzhledem ke včerejšímu ne zcela jasnému závěru ohledně toho, jak se Vás ptát na podrobnější
informace k části rozpočtu Vnitřní správa, jež spadá pod Vás, volím formu dotazu dle zákona
106/1999 Sb.
1) Žádám o rozpoložkování částky 13,380 milionů (0091 - 5137) - drobný neinvestiční hmotný
majetek. 31. 1. 2017 jste na Finančním výboru uváděla, že hlavní složkou je plánovaných 10 milionů
na nákup 400 počítačů. Prosím o potvrzení či upřesnění tohoto čísla. A jelikož tento nákup nebyl
probírán na jiné komisi či výboru, žádám i o technickou specifikaci počítačů a případných dalších
zařízení, jež budete poptávat, a na jejímž základě jste odhadli finanční náročnost této položky.
Další důležitou otázkou je, zda v této částce jsou zahrnuty i softwarové licence.
Ke zbývajícím více než 3 milionům jste uvedla, že to je "na židle, skartovačky" a tak podobně. Opět
žádám o podrobnější informace.
2) Na disková pole je navrženo 4,9 mil. Kč, na servery 1,7. Opět žádám o podrobnější informace
týkající se jejich kapacit, počtu apod., na jejichž základě byla tato částka vypočtena.
3) Dále se ptám na položku 5169 - nákup ostatních služeb, zvíci 30,6 milionů Kč. I zde žádám o
podrobnější rozpoložkování, u služeb týkající se podpory ICT služeb pak i o SLA a další specifikaci“.

Odpověď k bodu 1 :
Položka 5137 - drobný hmotný dlouhodobý majetek, návrh rozpočtu na rok 2017 je 13 380 tis. Kč.
Z této položky je plánovaný nákup cca 415 ks PC, 392 ks pro zaměstnance ÚMČ (z 399 zaměstnanců
ÚMČ) a 23 ks pro učebny (na ÚMČ a na detašovaném pracovišti Jasmínová), předpokládaná cena
9 680 tis. Kč. Důvody pořízení: zastaralost - průměrná doba provozu PC je od 7 do 10 let,
nedostatečný výkon pro současné aplikace a především jejich poruchovost. Technické parametry

počítačů jsou navrženy tak, aby na nich bez problémů pracovaly všechny aplikace používané na ÚMČ
s dostatečnou rezervou kvůli předpokládané době provozu 5 let. Přesná technická specifikace bude
součástí zadávací dokumentace k připravovanému výběrovému řízení. Předpokládaná cena zahrnuje
dodávku PC s monitory, klávesnicemi a myše, licence k operačnímu systému Microsoft Windows,
podporu a záruku na 5 let včetně služby spojené s instalací a zapojením nových PC. Předpokládaná
nejvyšší cena byla stanovena na základě průzkumu trhu a srovnáním indikativních cenových nabídek
různých dodavatelů, dále porovnáním s cenami, za které v poslední době nakupovaly srovnatelná
množství PC jiné subjekty ve veřejném sektoru.
Další předpokládané čerpání z této položky bude na pořízení kancelářského nábytku, kancelářských
otočných křesel, jednacích židlí, věšáků, regálů, lístkovnic, skartovacích zařízení, varných konvic,
chladniček, ventilátorů, klimatizačních jednotek, magnetických tabulí, stolních kalkulátorů,
děrovaček, sešívaček, příručních pokladen, počítačky bankovek a mincí, záložních zdrojů, čteček
čárových kódů, mobilních telefonů, atd.

DDHM
PC
kancelářský nábytek, kancelářská otočná křesla, jednací židle,
věšáky, regály, lístkovnice, skartovací zařízení, varné konvice,
chladničky, ventilátory, klimatizační jednotky, magnetické tabule,
stolní kalkulátory, děrovačky, sešívačky, příruční pokladny,
počítačky bankovek a mincí, záložní zdroje, čtečky čárových kódů,
mobilní telefony, atd.
CELKEM

předpoklad nákladů
na rok 2017
9 680 000,00 Kč

3 700 000,00 Kč
13 380 000,00 Kč

Odpověď k bodu 2 :
V plánovaných investicích na rok 2017 je pořízení souboru diskových polí, předpokládaná cena 4 840
tis. Kč. Důvody pořízení: zastaralost – průměrná doba provozu diskových polí je 7 let, nedostatečná
kapacita bez možnosti dalšího rozšíření. Požadované parametry diskového pole: připojení do stávající
infrastruktury, řešení s vysokou dostupností, hrubá kapacita minimálně 175 TB, parametry splňující
nároky pro provoz databázových systémů a virtualizace souborových systémů. Přesná technická
specifikace bude součástí zadávací dokumentace k připravovanému výběrovému řízení.
Předpokládaná cena zahrnuje dodávku hardware včetně všech potřebných licencí, podporu a záruku
na 4 roky, služby spojené s instalací, zapojením a migrací dat. Předpokládaná nejvyšší cena byla
stanovena na základě porovnání cen z nabídek od různých výrobců a dodavatelů.
Další plánovanou investicí je nákup serverů, předpokládaná cena 1 694 tis. Kč. Důvody pořízení:
zastaralost – průměrná doba provozu serverů je 7 let, stávající servery jsou nekompatibilní
s nejnovějšími verzemi sw a především jejich nedostatečný výkon. Požadované parametry serverů:
připojení do stávající infrastruktury, řešení s vysokou dostupností, 16 fyzických jader ve všech
procesorech, parametry splňující nároky pro provoz minimálně 100 virtuálních serverů s
databázovými systémy, souborovými systémy, elektronickou poštou a aplikacemi. Přesná technická
specifikace bude součástí zadávací dokumentace k připravovanému výběrovému řízení.
Předpokládaná cena zahrnuje dodávku hardware včetně všech potřebných licencí, podporu a záruku
na 4 roky, služby spojené s instalací a zapojením. Předpokládaná nejvyšší cena byla stanovena na
základě porovnání cen z nabídek od různých výrobců a dodavatelů.

Odpověď k bodu 3 :
Položka 5169 – nákup ostatních služeb, návrh rozpočtu na rok 2017 je 30 600 tis. Kč
Služby týkající se podpory ICT služeb:
- podpora k sw licencím a hardware (Microsoft, VMware, Veritas, Symantec, Fortinet, hardware –
servery, disková pole, pásková jednotka). Tyto služby zajišťují používání nejnovějších aktualizací a
verzí software nutného pro provoz infrastruktury a včasné opravy nejdůležitějších zařízení.
- správa infrastruktury (SLA na servery, datová úložiště, SLA na firewaly). Tyto služby jsou nezbytné
pro zajištění provozu technické infrastruktury informačního systému.
- podpora aplikací (E-spis – spisová služba, Ginis – výkaznictví, agendový systém PROXIO,
VITA stavební úřad, iDES – evidenční systém na správu nemovitostí, MISYS – modulární GIS, Datacentrum
– personální a mzdový systém, ASPI – systém právních informací). Jedná se především o smluvní
podporu klíčových aplikací nezbytných pro provoz úřadu a pro poskytování služby občanům.
Dále jsou v částce zahrnuty náklady na další množství aplikací používaných na úřadě (ELO, ČSN
online, Win zápočet, My Trees, Generel zeleně, EVI, CDSW, Crypta, Firemní právník), rezerva pro
případ nutnosti uzavření smlouvy na podporu ekonomického systému GINIS, rezerva pro případ
nutnosti pořízení dalších aplikací v důsledku legislativních úprav a rezerva pro případ havárií.

služba
úklid, správa a údržba budovy ÚMČ, ostraha budovy ÚMČ, elektronické zabezpečení budovy ÚMČ včetně
protipožárního zabezpečení , kontrola sirén, servis výtahů, svoz odpadů, deratizace, pracovně - lékařská
a preventivní péče, lékařské prohlídky, průběžná údržba a servis Interaktivní úřední desky, závodní
stravování, stravenky pro zaměstnance detašovaných pracovišť bez možnosti závodního stravování ,
služby technické podpory eOP, profylaxe, poplatek kreditovacího centra u frankovacího stroje,
uveřejnění povinných informací na centrální adrese (OMP), PHM/CCS + obměna karet, poplatky za
rozhlas a televize, servis a provoz 40 ks promopanelů, reportáže, pořad TV EXPRES Prahy 10, kontroly
nemocných, STK vozů a motorek, zveřejnění inzerátů volných pracovních míst, stenografické práce při
zastupitelstvech, skartace vyřazených dokumentů, audity, odvoz likvidovaného majetku, graf. koncepty,
tisky, úpravy, kompletace, distribuce, monitorovací poplatky (GPS), zajištění obsluhy systému při ZMČ
Praha 10, navigační systém úřadu, servis a provoz mobilní aplikace "Moje Praha 10", servis hlasovacího
zařízení, kopírovací služby a služby rozmnožovny, bezdrátová WiFi konektivita pro občany MČ Prahy 10,
monitoring denního tisku a sociálních médií, atestace alkohol testrů, mytí služebních vozů, výpisy zdrav.
dokumentace, parkovné, stanovení spotřeb služ. vozů, očkování, překladatelské a jiné odborné služby,
dopravy (např. archiválií), montáže, stěhování, kalibrace, měření signálů (freeset), přelepy reklamních
poutačů, laminace, rámování, atd.
podpora k licencím Microsoft, podpora Vmware, podpora Veritas - zálohování, podpora antivirus
Symantec, podpora Fortinet, podpora HW - servery, disková pole, pásková jednotka, SLA HW - servery,
datová úložiště, LAN, SLA HW - firewaly, SLA SW - spisová služba, GINIS - výkaznictví - roční
kompl.podpora, SLA SW - agendový systém PROXIO, SLA SW - stavební úřad, SLA SW iDES - správa
nemovitostí, SLA SW - MISYS, SLA SW - personální a mzdový systém, ASPI - systém právních informací,
časová razítka, roční paušální poplatky WebCall,Pasy,Matrika,OPaCD, služba přístupu do el.archivu
médií, , provoz a rozvoj webových stránek, servis serverů a klimatizačních zařízení, poskytování přístupu
k ČSN, aktualizace databáze nebezpečných látek, aktualizace AuditPro update na rok, ELO, Win zápočet,
My Trees, Generel zeleně, EVI, CDSW, Crypta, Firemní právník, rezerva pro GINIS
rezerva pro případné havárie
CELKEM

předpoklad nákladů
na rok 2017

18 933 390,00 Kč

9 666 610,00 Kč
2 000 000,00 Kč
30 600 000,00 Kč

Podle ustanovení § 5 odst. 3 InfZ bude poskytnutá informace zveřejněna způsobem umožňujícím
dálkový přístup na internetové stránce Městské části Praha 10.

S pozdravem

Ing. Martina Floriánová
vedoucí odboru hospodářské správy

Sídlo: Vršovická 68, 101 38 Praha 10
Pracoviště: Vršovická 68, 101 38 Praha 10
IČ: 00063941

Úřední hodiny:
Po, Stř 8.00 - 12.00 a 13.00 - 17.30
Čt
8.00 - 12.00

tel.: +420 267093514
fax: +420
http://www.praha10.cz

