
S T A T U T Á R N Í   M Ě S T O 

L I B E R E C  

 

5.  zasedání zastupitelstva města dne: 26. 5. 2011 

Bod pořadu jednání:       

Věc : SM Liberec - Rozvoj služeb eGovermentu obce s rozšířenou působností a v obcích 
správního obvodu - Technologické centrum (spisová služba) - IOP 06 - přijetí dotace a 
realizace projektu 

 

 

Zpracoval: Ing. Zbyněk Vavřina, vedoucí odboru informatiky a řízení 
procesů 

odbor, oddělení: Odbor informatiky a řízení procesů 

telefon: 48 524 118 

Schválil: vedoucí oddělení       

 vedoucí odboru Ing. Zbyněk Vavřina, vedoucí odboru informatiky a řízení 
procesů 

Projednáno: a odsouhlaseno na 10. zasedáním rady města dne 17. 5. 2011 

Poznámka:       

Předkládá: 
 

Bc. Jiří Šolc v.r. 

náměstek primátorky pro ekonomiku a systémovou integraci 
úřadu      

   

Návrh usnesení 

Zastupitelstvo města po projednání       

s o u h l a s í     
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s přijetím dotace ve výši 3.799.996,40 Kč na základě „Rozhodnutí o poskytnutí dotace“ ze 
dne 7. 3. 2011. Rozhodnutí bylo vydáno Ministerstvem vnitra ČR a je vedeno pod číslem jed-
nacím MV-118470-4/OPF-2010. 
 
s c h v a l u j e 
 
založení a realizaci projektu „Technologické centrum IOP 06“ spočívající v realizaci techno-
logického centra (spisová služba pro organizace zřízené SML) dle schválené studie provedi-
telnosti. 
 
u k l á d á  
 

1) Ing. Zbyňkovi Vavřinovi, vedoucímu odboru informatiky a řízení procesů, zrealizovat 
projekt „Technologické centrum IOP 06“ dle studie proveditelnosti a podmínek přidě-
lení, na které je poskytnutí dotace vázáno. 
 

Termín: 31.12.2011 
 

 
2) Pavlu Kaiserovi, pověřenému zastupováním vedoucího ekonomiky, zajistit alokaci fi-

nančních prostředků na financování (spoluúčast) a následný provoz projektu „Techno-
logické centrum IOP 06“ při sestavování rozpočtů SML v letošním roce i následují-
cích obdobích (letech). 
 

Termín: 31.12.2011 a následně 
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Důvodová zpráva 

 

Úvod 

Na základě usnesení č. 274/2010 ze 7. zasedání RM konaného 20. 4. 2010 byla zpracovávána 
a podána žádost o poskytnutí dotace z výzvy č. 06 IOP. Dotace byla dne 7. 3 2011 schválena 
právním aktem „Rozhodnutí o poskytnutí dotace“. Dotace byla poskytnuta Ministerstvem 
vnitra ČR a toto rozhodnutí je vedeno pod číslem jednacím MV-118470-4/OPF-2010. 

 

Popis výzvy TC06 

Výzva je strukturována do tří částí: 
 Část I. Výzvy   - ZŘÍZENÍ TECHNOLOGICKÉHO CENTRA OBCE S ROZŠÍŘENOU 

PŮSOBNOSTÍ, VČETNĚ ZAJIŠTĚNÍ POVINNÝCH SLUŽEB: 
o Maximální velikost dotace na projekt je stanovena pro jednotlivé žadatele pro ORP 

na zřízení TC ORP (vč. zabezpečení povinné služby - negarantovaného úložiště 
dat jako výstupů ze systémů elektronických spisových služeb) ve výši 2.800.000,- 
Kč, 

 Část II. výzvy -  POŘÍZENÍ ELEKTRONICKÉ SPISOVÉ SLUŽBY OBCE 
S ROZŠÍŘENOU PŮSOBNOSTÍ A ŘEŠENÍ SPISOVÉ SLUŽBY OBCÍ VE SPRÁV-
NÍM OBVODU OBCE S ROZŠÍŘENOU PŮSOBNOSTÍ. Maximální velikost dotace je 
vypočtena dle následujícího mechanismu:  

o obec s rozšířenou působností až do výše 1.000.000,-Kč na řešení vlastní elektro-
nické spisové služby  

o až do výše 60.000,- Kč na každou obec s matrikou a stavebním úřadem ve správ-
ním obvodu žadatele 

o až do výše 35.000,- Kč na každou obec jen s matrikou ve správním obvodu žadate-
le 

o až do výše 19.000,-Kč na každou obec základního typu ve správním obvodu žada-
tele 

 Část III. výzvy - VNITŘNÍ INTEGRACE ÚŘADU OBCE S ROZŠÍŘENOU PŮSOB-
NOSTÍ – tato část nebyla SML využita. 

o Maximální velikost dotace na projekt je stanovena pro jednotlivé žadatele ve výši 
maximálně 1.300.000,-Kč  

o  

Podmínky rozhodnutí o poskytnutí dotace 

Pro úplnost uvádíme, k již schválenému projektovému záměru, i podmínky rozhodnutí o po-
skytnutí dotace definované Výzvou č. 06 IOP: 

Udržitelnost projektu po dobu 60ti měsíců 

Tato udržitelnost je definována v oblastech: 
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Institucionální 

Za vybudování technologického centra ORP (dále také TC ORP) je zodpovědné SML. Vybu-
dováním TC ORP se SML zavazuje minimálně po dobu udržitelnosti projektu po dobu 60 
měsíců poskytovat služby TC ORP svým zákazníkům prostřednictvím služeb odboru informa-
tiky a řízení projektů nebo dodavatele vzešlého ze zadávacího řízení. Po celou dobu udržitel-
nosti bude vlastníkem projektu a pořízeného majetku SML.   

Finanční 

Provoz technologického centra ORP, systém elektronické spisové služby budou po dobu udr-
žitelnosti vyžadovat nízké provozní náklady. Případné úpravy či nutná údržba, která bude nad 
rámec záruky poskytnuté dodavatelem, budou financovány z rozpočtu města Liberce, která 
má pro tento účel vyčleněné dostatečné zdroje.  

Projekt nebude generovat žádné příjmy, tj. kriteriální ukazatele kalkulované z finančních toků 
(NPV, IRR, Doba návratnosti) nejsou pro projekt relevantní. 

Provozní 

Fyzická životnost všech zařízení používaných pro provoz TC ORP je plánována dle záměrů 
města Liberce na rozvoj ICT infrastruktury města. Jejich upgrade nebo výměna bude řešen 
tak, aby nijak neohrozil funkčnost služeb eGovermentu ve správním obvodu ORP Liberec.  

Koncepce TC ORP bude plně otevřena budoucímu rozšiřování. 

Pojištění majetku 

Veškerý majetek pořízený z projektu bude ve vlastnictví žadatele (SML) po celou dobu udrži-
telnosti projektu a bude pojištěn. 

Poskytování služeb zájemcům 

Po celou dobu udržitelnosti 60ti měsíců budou předmětné služby poskytnutí hostované spiso-
vé služby a tzv. negarantovaného úložiště poskytovány všem zájemcům ze skupiny obcí ve 
správním území ORP Liberec a příspěvkovým organizacím zřízeným těmito obcemi i SML. 

Zajištění provozu 

Předmětné služby projektu (hostovaná SpS a tzv. negarantované úložiště) budou provozovány 
v režimu 12x5. To znamená povinnost provozu v pracovní době všech organizací. Toto bude 
zajištěno prostřednictvím služeb odboru informatiky a řízení projektů nebo dodavatele vze-
šlého ze zadávacího řízení. 

 

Příloha: Právní akt „Rozhodnutí a poskytnutí dotace“ 


























