Zveřejnění poskytnutých informací dle § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu
k informacím, ve znění pozdějších předpisů.

Žádost č. 36/2013 ze dne 17. 9. 2013
Informace o nově vzniklé příspěvkové organizaci
Vyřízeno dne 2. 10. 2013 písemným sdělením Odboru organizačního.

Text odpovědi
K části žádosti o poskytnutí informací o nově vzniklé příspěvkové organizaci sdělujeme následující:
Zastupitelstvo města Karviné zřídilo v souladu se zák. č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech
územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů a v souladu se zák. č. 128/2000 Sb., o obcích,
ve znění pozdějších předpisů, na základě svého usnesení č. 512 ze dne 30.04.2013, příspěvkovou
organizaci Centrum ICT Karviná a zároveň vydalo Zřizovací listinu příspěvkové organizace Centrum
ICT Karviná, s účinností od 01.05.2013. Rozpočet na mzdy a provoz k dnešnímu dni činí 1 864 706,00
Kč.
Hlavním účelem zřízení příspěvkové organizace je zajišťování a poskytování služeb ICT pro statutární
město Karviná a jím zřízené nebo založené právnické osoby (příspěvkové organizace a obchodní
společnosti).
Nově zřízená příspěvková organizace dále umožní optimalizovat nákupy ICT a souvisejících služeb
(centrální zadávání veřejných zakázek) a ve svém důsledku povede k efektivnějšímu organizačnímu
uspořádání a racionalizaci lidských zdrojů.
Předmětem hlavní činnosti organizace je zajišťování:





řízení kompletní architektury ICT včetně zajištění kontinuálního rozvoje
efektivního provozu infrastruktury ICT včetně jejich kontinuálního rozvoje
efektivního provozu a správy informačních systémů včetně zajištění jejich kontinuálního
rozvoje
dalších služeb v oblasti ICT, zejména:
o služeb centrálního nákupu
o provozu call centra
o monitorování a vyhodnocování spokojenosti a potřeb klientů

Rada města Karviné schválila s účinností od 18.09.2013 Organizační řád příspěvkové organizace
Centrum ICT Karviná včetně organizační struktury. Organizační řád příspěvkové organizace Centrum
ICT Karviná zahrnuje všechny základní oblasti její činnosti a je zdrojem všech dalších
vnitropodnikových organizačních norem. Vymezuje v souladu se zřizovací listinou její postavení,
vnitřní organizační strukturu, rozdělení funkcí a pracovních agend mezi jednotlivé výkonné jednotky.
Určuje zásady a pravidla organizace, stanoví dělbu práce i všeobecné povinnosti vedoucích i
ostatních zaměstnanců.
Příspěvkové organizace postupují dle:
1. Směrnice k řízení příspěvkových organizací (směrnice upravuje oprávnění a povinnosti
příspěvkových organizací, byla vydána Radou města Karviné usn. č. 2630 ze dne 30.04.2013,
s účinností od 01.05.2013)
2. Směrnice k aplikaci zákona o veřejných zakázkách (směrnice upravuje bližší postup
statutárního města Karviné a jeho příspěvkových organizací při zadávání veřejných zakázek
dle zák. č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů a při zadávání
zakázek malého rozsahu (do 1 mil. Kč VZ na dodávky či služby, do 3 mil. Kč u VZ

na stavební práce) dle zákona o veřejných zakázkách. Byla vydána Radou města Karviné usn.
č. 2640 ze dne 30.04.2013, s účinností od 01.05.2013.
Vzhledem k tomu, že Centrum ICT Karviná, příspěvková organizace dosud nepřevzala správu ICT
žádné organizace města Karviné, žádné nákupy pro ně nebyly dosud realizovány. Nákupy, které
budou do budoucna realizovány prostřednictvím příspěvkové organizace, se budou řídit platnými
právními předpisy, zejména pak ustanoveními zák. č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění
pozdějších předpisů, a Směrnicí k aplikaci zákona o veřejných zakázkách.
Centrum ICT Karviná, příspěvková organizace taktéž dosud nerealizovala žádnou veřejnou zakázku
pro organizace města Karviné.

Příloha
Organizační struktura Centra ICT Karviná, příspěvková organizace
Zřizovací listina příspěvkové organizace Centrum ICT Karviná

