
OBJEDNÁVKA č. 1177/2018/INF/O
Odběratel

Vyřizuje:

Telefon:

Odbor:

IČ: 70890692 DIČ:

Moravskoslezský kraj

28. října 2771/117

70218 Ostrava

INF-1

CZ70890692

Dodavatel

Vyřizuje:

Telefon:

IC: 25892533 DIC:

TESCO SW, a.s.

tř. Kosmonautů 1288/1

77900 Olomouc 9

Objednáváme u Vás:

úpravu modulů Reprodukce majetku, Prostorový pasport a Majetkoprávní operace v aplikaci FAMA+.v rozsahu dle
specifikace prací

Datum požadovaného splnění:

Přílohy: Specifikace prací

15.11.2018

UPOZORNĚNÍ: Úhrada faktury se provádí 14. kalendářní den od data doručení faktury.

Povinnost zaplatit cenu je splněna dnem odepsání příslušné částky z účtu objednatele.
Odběratel uplatní institut zvláštního způsobu zajištění daně dle § 109a zákona o DPH a hodnotu plnění odpovídající dani z přidané hodnoty uvedené na
faktuře uhradí v termínu splatnosti této faktury stanoveném dle objednávky přímo na osobní depozitní účet dodavatele vedený u místně příslušného správce
daně v případě, že;
a) dodavatel bude ke dni uskutečnění zdanitelného plnění zveřejněn v aplikaci „Registr plátců DPH" jako nespolehlivý plátce, nebo
b) dodavatel bude ke dni uskutečnění zdanitelného plnění v insolvenčním řízení.
Odběratel nenese odpovědnost za případné penále a jiné postihy vyměřené či stanovené správcem daně dodavateli v souvislosti s potenciálně pozdní
úhradou DPH, tj. po datu splatnosti této daně.
Dodavatel prohlašuje, že není obchodní společností, ve které veřejný funkcionář uvedený v § 2 odst. 1 písm. c) zákona č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, ve
znění pozdějších předpisů (člen vlády nebo vedoucí jiného ústředního správního úřadu, v jehož čele není člen vlády), nebo jím ovládaná osoba vlastní podíl
představující alespoň 25% účast společníka v obchodní společnosti. Dodavatel bere na vědomí, že pokud je uvedené prohlášení nepravdivé, bude smlouva
považována za neplatnou.

MAX. CENA CELKEM (vč. DPH) 151 371,00 Kč

5aTu^ ZTUTUIPodrobnosti platby:

Na účet

Číslo výdajového účtu MSK : 27-1650676349/0800





Příloha objednávky č. 1177/2018/INF/O 

Specifikace prací 

1. REPRODUKCE MAJETKU 
1.1. Formulář Požadavky a evidence akcí reprodukce 

Požadavek typu z_RK 

• Záložka Detail: 

Záložku detail přejmenovat na požadavek 

Zkrácený název - přejmenovat na „Název akce" 

Posuzovaný rok - přejmenovat na „Zařazení požadavku do rozpočtu na rok" 

Usnesení rady číslo přepsat na Usnesení RK/ZK (s možností zachovávání historie) 

Usnesení rady datum přepsat na Usnesení datum (s možností zachovávání historie) 

Místo zrušené záložky Vyjádření zúčastněných přidat pole (needitovatelné) pro zapsání vyjádření (z WF) 

- ještě bude upřesněno při dodání návrhu WF (bude se dopisovat víc věcí než jen vyjádření 
zúčastněných). Do panelu nástrojů-Workflow umístit Vyjádření zúčastněných se zachováním historie + 
bude zaslán Informační e-mail. 

(Historie bude zachována tímto způsobem: Při vyplnění „Vyjádření zúčastněných" se bude daný text (při 
opakovaném vyplňování) vypisovat stále do stejného needitovatelného pole vždy pod sebe (pole bude 
mít možnost „rolování"). 

Místo zrušené záložky Paragrafy natáhnout přímou vazbou (LOVEdit) na číselník Paragrafy a umístit na 
Detail (pole Částka není potřeba) 

Priorita Zadavatele - zrušit záložku, přepracovat logiku a umístit na Detail (zůstane nastavení, že 

zadavatel může v posuzovaném roce zadat danou prioritu pouze jednou) 

Náklady akce na základě NECHAT, po vyplnění zobrazit povinně „připojit přílohu" 

(nové pole) - j e n v případě „odb-rozp" bude volitelné 

Výhradně movitý majetek nastavit jako POVINNÉ pro PO a přejmenovat na „Pouze dlouhodobý movitý 

a dlouhodobý nehmotný majetek" 

Přidání nové položky ORG - bude viditelné jen u typu Z RK 

O Číselný kód (umístit před Usnesení RK/ZK) 
O NEEDITOVATELNÉ pro PO 

O POVINNÉ pro pracovníky úřadu - zadává se až ve fázi schválení akce (Bude nastaveno tak, aby bylo 

editovatelné až v určité fázi WF-ve stavu „Návrh do rozpočtu"). 

V případě, že Výhradně movitý majetek (tj. Pouze dlouhodobý movitý a dlouhodobý nehmotný majetek) 

= ANO, budou přidány nové položky, viz kapitola Movitý majetek 

Atributy přístupné k editaci pouze pro příslušný odbor (ne PO) - nastavení práv 

o Kategorie stavebně technická - pouze odbor IM 

o Kategorie koncepční - pouze odvětvový odbor 

o Kategorie energetická 
o Usnesení RK/ZK - u akcí „mimo RK" doplní příslušný odv.odbor 

o Usnesení datum - u akcí „mimo RK" doplní příslušný odv.odbor 

o Investiční referent přejmenovat na Investiční referent - pro požadavek 

o Dotační referent přejmenovat na Investiční referent - pro realizaci/manažer akce 

o Odvětvový referent - Za odvětvový odbor 

O ORG 



SMAZAT následující atributy (budou smazány také hodnoty v DB u již existujících záznamů): 

o Název 
O Podmínka 
o Útvar organizace 
o Klasifikace akce (taktéž i číselník Klasifikace) 
o Odv.odbor uvažuje s dalš.využ maj. 
o Plátce DPH 
o Požad.zahájení 
o Předpokl.dokonč. 
o Zástupce žadatele - nahradit „Aktuálně řeší" (dle stavu WF se zobrazí příslušná osoba) 

(V tuto chvíli vytvořit atribut „Aktuálně řeší" s tím, že bude nastaveno objednatelem na základě rolí). 

Záložka Popis a zdůvodnění 

SMAZAT následující atributy: 

o Zdůvodnění akce - věcné hledisko 
o Zdůvodnění akce - technické hledisko 
o Zdůvodnění akce - ekonomické hledisko 
o Nápověda k poli Popis akce 

o 2. Zdůvodnění akce - cíle akce (výsledný text pro tisk v listu akce) - tento text se vyplňuje do listu 

akce. Po novém se bude dotahovat z pole Popis a zdůvodnění akce 

Popis a zdůvodnění akce, Důvod nerealizace požadavku NECHAT (přesunout na záložku Detail) - zobrazí 
se pouze u WF ukončeno-zmařená investice (tj. u akcí které byly ve WF „V realizaci") 
V opačném případě-vůbec nezobrazovat na detail. Ostatní požadavky bude možno nově jednoduše 
smazat, (bez povinnosti mazat údaje již zadané v požadavku) 

Záložka Další položky listu akce 

Dojde ke zrušení celé této záložky, tyto atributy se budou vyplňovat přímo v listu akce - jedná se o nově 
vytvořenou záložku. 

• Zákonná úprava - text SMAZAT 

• Návrh na zachovávání historie (v průběhu aktivnosti požadavku může docházet ke změnám) - myšleno 
celého listu akce. 

o List akce -Tato záložka (LA) se aktivuje při zadání WF - „Návrh do rozpočtu" 
o Z KÚ budou zaslány konkrétní informace, které položky z (detailu) financování se mají do listu akce 

přenášet 
Z detailu se bude přenášet: Název akce, Název p.o. - Žadatel, Paragraf, Celkové výdaje na akci-ze způsobu 
financování, Zdůvodnění akce- cíle akce- Popis a zdůvodnění akce, Možnosti spolufinancování - ze způsobu 
financování, Období realizace akce- ze způsobu financování, Vyvolaná potřeba zdrojů v dalších letech - ze 
způsobu financování 

Do listu akce se z „požadavku" přetáhne: 

Název akce, paragraf, způsob financování = návrh rozpočtu xxxx na akci, celkové výdaje na akci, možnost 
spolufinancování, vyvolaná potřeba zdrojů v dalších letech, zdůvodnění akce, období realizace = posuzovaný rok 
(zařazení požadavku do rozpočtu na rok). 

(Ze způsobu financování se přetáhne hodnota (částka) do řádku na listu akce s názvem „návrh rozpočtu xxxx na 
akci" a „celkové výdaje na akci" plus místo XXXX se přetáhne posuzovaný rok (zařazení požadavku do rozpočtu 
na rok). 



Nutno vyplnit: 

ORJ, položka (vytvořit číselník ze kterého se bude vybírat), zákonná úprava (číselník již existuje, bude zachován), 
forma použití (číselník již existuje, bude zachován), vyvolaná potřeba zvýšených provozních výdajů v souvislosti 
s realizací akce v dalších letech 

Záložka Objekty (technický pas.) reprodukce 

Týká se pouze výhradně movitého majetku, tedy objeví se po zadání „výhradně movitý majetek" (tj. 
Pouze dlouhodobý movitý a dlouhodobý nehmotný majetek) 

• Týká se Technického pasportu obecně - návrh na rozdělení TEP na vozidla a ostatní (např. spotřebiče) 
dle typu - zatím zachovat současný stav 

• Na Detail vytvořit tlačítko (a parametřák s ObjectListem) na hromadné přiřazení technického pasportu 
k požadavku 

• Pokud bude možné, přesunout na záložku Detail 

Po zaškrtnutí (nově) povinného pole - změna názvu na Pouze dlouhodobý movitý a dlouhodobý nehmotný 
majetek (viz zaškrtávací pole na obrázku) 

•'". Vvh*3cně navitý raketek 

Vovirý mastek 

se objeví číselník Movitý majetek - změna názvu na Dlouhodobý movitý a dlouhodobý nehmotný majetek a změna 
i položek v číselníku: 

• Nově první položka: Dlouhodobý nehmotný majetek (komentář zůstává stejný) (pozn. Číselníková 
hodnota, lze změnit uživatelsky) 

• Druhá položka i komentář zůstávají. (Dlouhodobý hmotný majetek) (pozn. Číselníková hodnota, lze 
změnit uživatelsky) 

'ÍAavi** fSGiftíek 

Po výběru možnosti Dlouhodobý nehmotný...(z názvu vypadne slovo „movitý") se objeví číselník - opět úprava 
názvu: z názvu vypadne slovo „movitý" (pozn. Číselníková hodnota, lze změnit uživatelsky) 



tshdk&élisf nsWoírsý tncwsíý majetelt 

0-. S:: 

Pro všechny informace, které je potřeba zadat lze použít stejná pole, která jsou navržena v předchozím textu. 

Po výběru možnosti Dlouhodobý hmotný... se objeví číselník 

' bksA.xkbf maff sts.,% ssíjSteší 

Číselníková položka „Dopravní prostředky a zařízení" bude nově nahrazena dvěma novými položkami: 

• Dopravní prostředky dle pravidel pro oblast centrální správy osobních vozidel 

• Ostatní dopravní prostředky a zařízení 
Pro všechny informace (s výjimkou položky Dopravní prostředky a zařízení), které je potřeba zadat, lze použít 
stejná pole, která jsou navržena v předchozím textu. (pozn. Změny uvnitř číselníků, lze změnit uživatelsky) 

Dopravní prostředky a zařízení 

Po zadání této položky využít stávající záložku Objekty (technický pasport) reprodukce - záložka bude 
přejmenována na „Technický pasport reprodukce". 

V záložce se budou zadávat tyto parametry: 

• Kategorie automobilu - číselník „Typy dopravních prostředků", ale pouze s položkami NPA1 - NPD 

• Výkon - číselník není k dispozici (řešit nebo zadávat ručně?) 

• Palivo - výběr z číselníku - ponechat 

• Typ karoserie - výběr z číselníku - ponechat 

• Počet sedadel - číselník není k dispozici (řešit nebo zadávat ručně?) 0 Barva - výběr z číselníku - ponechat 

• Ostatní informace budou zadávat do Popisu akce (Zdůvodnění akce) 

Není tedy potřeba: 

• Vybírat z číselníku Typy technického pasportu „Požadavek na dopravní prostředek": 

• o NPA1 - NPD - j e potřeba, přidáno do parametrů, které se budou zadávat (viz výše) 

• (Nebude vazba na Technický pasport, pouze vazba na číselník „Typy dopravních prostředků") 

• Vytvářet vazbu na modul Technický pasport 



Záložka Objekty (plochy) reprodukce 

Na Detail vytvořit tlačítko (a parametřák s ObjectListem) na hromadné přiřazení ploch k požadavku 

přesunout na záložku Deto;7 

z prostorového pasportu přetáhnout (zobrazovat) informace: ulice, obec 

Záložka Způsob financování 

Zrušení detailové části - hrazení akce na budoucí léta - j e myšleno součty dle typu, pokud ano 
přesunout na záložku Detail 
Upravit druhy způsobu financování-aktuálně 5 typů 
o Vlastní zdroje 
o Rozpočet MSK 
o Státní rozpočet 
o Dotace EU 
o Jiné zdroje 
o Nově: 
o Vlastní zdroje 
o Rozpočet MSK 

o Jiné zdroje (EU, státní rozpočet) - tato položka by sloučila jak státní rozpočet, dotace EU, tak jiné 
zdroje, potřebovali bychom to tedy takto upravit 

Záložka Položky 

Schovat záložku (NEMAZAT) - bude se vyplňovat pouze v Listu akce (nabídne se zadavateli až ve stavu WF 
„Vyhodnocování limitních akcí" „Návrh do rozpočtu" 

Zrušení záložek 

Priority požadavku (přepracovat logiku a přesunout na Detail) 

Paragrafy - přesunout na detail 

Položky (pouze schovat) - resp. přesunout na záložku list akce 

Přehled faktur - zatím pouze skrýt (nemazat) 

Termíny akce - zatím pouze skrýt (nemazat) 

Celkové náklady akce - zatím pouze skrýt (nemazat) 

Získané kapacity 

Vyjádření zúčastněných (na Detail se přidá textové pole, do kterého se dotáhne „vyjádření" z 

WF) - nezobrazovat na detail, bude možno zobrazit např. u WF apod... 

1.2. Sestavy 

Financování reprodukcí majetku 

V případě, že nebyly dle filtrů nalezená žádná data, vytisknout prázdnou sestavu s hlavičkou daných PO (Kód a 
Název) a popřípadě vypsat text: „Nebyla nalezena žádná data v tomto období." 

Nová sestava pro financování 

• Výběr dat na základě Stav WF, Typ požadavku, Odvětví, Posuzovací rok 



Výstup do excelu (případně lze naprogramovat na rozměry A3)

Vzhled nastavit dle zaslaného dokumentu od pana (financování dle let i dle typu

financování)

1.3. Nastavení WF

i //

/ <*



2. Prostorový pasport
Na formuláři Plochy při spuštění funkce Založení nemovitého majetku zrušit otázku „Chcete skutečně založit
záznam v Evidenci nemovitého majetku k aktuální ploše?"

3. Majetkoprávní operace

Záložka Detail

Funkci Hromadné přiřazení předmětů k MPO zobrazit na Detail

WF

Při změně do stavu „Realizováno" vyskakuje okno s vyplněním Čísla řízení - nastavit podmínku, aby se okno
zobrazovalo jen v případě, že Číslo řízení již není vyplněno

V Ostravě dne 26. 9. 2018



Sent: Wednesday, October 3, 2018 1:15 PM

Subject: RE: objednávka 1177/2018/INF/O

Dobrý den.

Potvrzuji přijetí objednávky. Objednávku akceptujeme.

S pozdravem




