Zásady
Zastupitelstva kraje Vysočina
pro poskytování dotací na zavedení a rozšíření technologie GPS v roce 2005

ze dne 20. 9. 2005

č. 13/05

Čl. 1
Úvodní ustanovení
(1) Zásady Zastupitelstva kraje Vysočina pro poskytování dotací na zavedení a rozšíření
technologie GPS (dále jen „Zásady“) upravují v souladu s rozpočtem kraje Vysočina
(dále jen „kraj“) poskytování dotací na vybavení složek integrovaného záchranného
systému (dále jen „IZS“) a některých dalších subjektů technologií GPS.
(2) Dotací se pro účely těchto Zásad rozumí finanční dotace poskytnutá z rozpočtu kraje
Vysočina.
(3) Cílem poskytnutí dotace je podpora a motivace složek integrovaného záchranného
systému a některých dalších subjektů při zavádění technologie GPS jako významné
technické pomůcky pro zkvalitnění a zefektivnění fungování IZS a správy a údržby
silnic. Upřednostňovány budou žádosti o dotaci předložené základními složkami IZS.
(4) O dotaci mohou žádat pouze subjekty zařazené mezi základní nebo ostatní složky IZS
dle zákona č. 239/2000 Sb., o integrovaném záchranném systému, a organizace
zřizované krajem Vysočina.
(5) Dotace může být poskytnuta pouze na pořízení technického a softwarového vybavení
nezbytného pro fungování systému GPS.
(6) Žadatel o dotaci musí zvolit takové technické a softwarové řešení, které bude splňovat
následující standardy dle přílohy č. 2 Zásad.
Čl. 2
Stanovení výše dotace
(1) V případě, že žadatel o dotaci patří mezi základní složky IZS, dotace činí 70 %
z pořizovací ceny veškerého technického a softwarového vybavení nezbytného pro
fungování systému GPS pro potřeby IZS, včetně DPH. Maximální výše dotace je však
200 000,- Kč.
(2) V případě, že žadatel o dotaci patří mezi ostatní složky IZS a/nebo organizace zřizované
krajem Vysočina dotace činí 50 % z pořizovací ceny veškerého technického
a softwarového vybavení nezbytného pro fungování systému GPS pro potřeby IZS,
včetně DPH. Maximální výše dotace je však 200 000,- Kč.
(3) Dotace se poskytuje jednorázově. O poskytnutí dotace rozhoduje Zastupitelstvo kraje
Vysočina v souladu s § 36 odst. 1 písm. c), d) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské
zřízení), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o krajích“) nebo Rada kraje
Vysočina v souladu s § 59 odst. 2 písm. a) zákona č. 129/2000 Sb., zákon o krajích. Na
základě usnesení Zastupitelstva kraje Vysočina nebo Rady kraje Vysočina uzavírá kraj
Vysočina s žadateli smlouvu o poskytnutí dotace. Na poskytnutí dotace není právní
nárok.

Čl. 3
Náležitosti žádosti o dotaci
(1) Žádost se předkládá na předepsaném formuláři (Příloha č. 1 těchto Zásad). K žádosti
se přikládá podrobný položkový rozpočet akce.
(2) Na podání a vyřízení žádostí se nevztahuje zákon č. 71/1967 Sb., o správním řízení
(správní řád), ve znění pozdějších předpisů.
Čl. 4
Spoluúčast žadatele na financování vybavení technologií GPS
(1) Žadatel je povinen dodržet podíl vlastních prostředků na realizaci předmětného
projektu, stanovený ve smlouvě. Budou-li skutečné náklady na realizaci projektu nižší,
než základ pro stanovení dotace, bude absolutní částka dotace úměrně snížena podle
stanoveného poměru výše dotace. Nevyčerpaný objem finanční dotace musí být vrácen
zpět na účet kraje způsobem a v termínu stanoveném smlouvou. Budou-li skutečné
náklady na realizaci projektu vyšší, budou hrazeny z prostředků žadatele.
Čl. 5
Přijímání žádostí
(1) Žádosti o dotace budou přijímány do 31. října 2005.
(2) Žádosti o dotace se předkládají Krajskému úřadu kraje Vysočina, odboru informatiky,
Žižkova 57, 587 33 Jihlava. Potřebné formuláře a informace jsou k dispozici na odboru
informatiky Krajského úřadu kraje Vysočina (dále jen „OI“) a na internetové adrese
www.kr-vysocina.cz.
(3) Po obdržení žádosti OI zkontroluje žádost o dotaci včetně jejich příloh. V případě, že
v žádosti chybí některé náležitosti, bude žádost z dalšího posuzování vyřazena!
Čl. 6
Podmínky pro vyplacení dotace
(1) Vyúčtování dokončeného projektu bude žadatelem předloženo OI nejpozději do měsíce
od podpisu smlouvy.
(2) Dotace je splatná do jednoho měsíce po dokončení projektu a schválení vyúčtování OI.
(3) Dotaci z rozpočtu kraje Vysočina lze využít jen v roce 2005, závazek kraje
je nepřevoditelný do dalšího roku.

Čl. 7
Kontrola a vyhodnocení
(1) Finanční prostředky mohou být vynaloženy pouze k účelu stanovenému smlouvou.
(2) Příjemce dotace je povinen po realizaci projektu, na který byla poskytnuta dotace,
provést závěrečné vyhodnocení poskytnuté dotace a finanční vyúčtování v termínu
stanoveném smlouvou.
(3) OI po obdržení vyúčtování provede kontrolu správnosti předložených účetních dokladů
a dodržení stanoveného účelu použití poskytnuté dotace.
(4) Poskytovatel dotace je oprávněn, v souladu se zákonem č. 320/2001 Sb., o finanční
kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve
znění pozdějších předpisů, v rámci výkonu kontrolní činnosti kontrolovat dodržení
podmínek, za kterých byla dotace poskytnuta. Příjemce dotace je povinen předložit
kontrolním orgánům kraje originály všech účetních dokladů.
Čl. 8
Přechodná a závěrečná ustanovení
(1)

Za aktualizaci těchto Zásad odpovídá Odbor sekretariátu hejtmana Krajského úřadu
kraje Vysočina.

(2)

Nedílnou součástí těchto Zásad je příloha č. 1 – Formulář žádosti o dotaci na zavedení
a rozšíření technologie GPS v roce 2005.

(3)

Tyto Zásady nabývají platnosti a účinnosti dnem schválení Zastupitelstvem kraje
Vysočina.

(4)

Tyto Zásady byly projednány na jednání Zastupitelstva kraje Vysočina kraje Vysočina
dne 20. 9. 2005 a schváleny usnesením č. 0362/06/2005/ZK.

V Jihlavě, dne 20. 9. 2005

Miloš Vystrčil
hejtman kraje

Příloha č. 1

FORMULÁŘ ŽÁDOSTI O DOTACI
NA ZAVEDENÍ A ROZŠÍŘENÍ TECHNOLOGIE GPS V ROCE 2005
Základní informace o žadateli:
Žadatel
Sídlo žadatele (adresa)
Statutární zástupce
IČ
Bankovní spojení
Číslo účtu
Osoba odpovědná za projekt
(včetně adresy, telefonu a e-mailu)

Cíl projektu a způsob jeho realizace:
Název projektu
Časový harmonogram projektu
Počet požadovaných jednotek
GPS
Seznam SPZ vozidel, jejichž
pozice bude možno poskytovat
ostatním složkám
Jméno kontaktního pracovníka
na montáž, konfiguraci a sw
podporu GPS
(včetně adresy, telefonu a e-mailu)

Požaduje organizace přístup do
SQL databáze?
Požaduje organizace přístup
k centrální dispečinkové
aplikaci?
Celkový rozpočet projektu
z toho finanční spoluúčast
žadatele
z toho požadovaná výše dotace
*)

ANO – NE*)
ANO – NE*)

Kč,-

100 %

Kč,-

%

Kč,-

%

Nehodící se škrtněte
datum, razítko a podpis

Příloha č. 2
Zásad Zastupitelstva kraje Vysočina
pro poskytování dotací na zavedení a rozšíření technologie GPS v roce 2005
Povinné vlastnosti pořizovaných jednotek GPS:
1) Jednotka musí poskytovat data nativní způsobem nebo vlastním řešením (separátní
aplikace příjmu dat) do centrální sběrné databáze v datovém modelu serveru Lupus
verze 1.69 a novější.
2) Nezbytné dodatečné softwarové vybavení na straně sběru dat i klienta si musí
zabezpečit vlastními prostředky žadatel.
3) Způsob přenosu dat z/do jednotek není určen, ale obecně se doporučuje technologie
GPRS.

Závazek sdílení pozičních dat:
1) Žadatel se příjmem dotace zavazuje poskytnout na základě dohody se správcem
centrální databáze (KrÚ) ostatním zapojeným organizacím data z minimálně ½
dotovaných jednotek, přičemž musí jít o jednotky (potažmo vozidla) určení jejichž
pozice má přínos pro informování a rozhodování složek IZS.
2) Výčet jednotek, které budou vyjmuty ze systému sdílení dat bude určen organizací na
základě předávacího protokolu. Tato poziční data nebudou provozovatelem databáze
poskytována třetím stranám.

Servis jednotek GPS:
Žadatel si zajišťuje (např. na základě smlouvy s dodavatelem) základní hardwarový servis
jednotek GPS. Pokud je na základě vzájemné dohody požadován nadstavbový servis jednotek
(nastavování, převody, monitoring) ze strany KrÚ, musí žadatel plně vyhovět doporučenému
modelu GPS jednotek (viz dále).
Současný doporučený model GPS jednotek:
Použité GPS/GPRS jednotky: Princip MJ2016II
Ovládací port: COM9
Sběrný port: UDP 27501
Sběrná databáze: Lupus/Tranis verze 1.69
DBMS: Microsoft SQL 2003 SP3
OS: Windows 2003 Server
Datový model databáze je možné získat u firmy Tranis s.r.o. popř. na OI KrÚ.
Zařízení bylo testováno v roce 2004-2005 na 20-ti vozidlech Jihlavské SUS, 1 vozidle PCR,
1 vozidle HZS a plný provoz je na 39 vozidlech ZZS Vysočina

Servisní kontakt databáze:
Jindřich Vosmik
tel: +420 272 111 930
mobil: +420 602 592 327
email:jindrich.vosmik@tranis.cz
Obchodní kontakt:
Pavel Šmejc
obchodní ředitel
TRANiS, spol. s r.o.
Slezská 103
Praha 3 130 00
tel.: 272 111 957
272 111 930
mobil : 737 455 339
email : pavel.smejc@tranis.cz
www.tranis.cz
Technický a konzultační kontakt KrÚ, OI:
Petr Vaněk
vanek.p@kr-vysocina.cz
mobil: 724 650 191

