
S T A T U T Á R N Í   M Ě S T O 

L I B E R E C  

 

2.  zasedání zastupitelstva města dne: 28. 2. 2013 

Bod pořadu jednání: mimořádný 

Schválení rozhodnutí o poskytnutí dotace a schválení přijetí dotace na projekt "Inte-
grovaný systém řízení Statutárního města Liberec a jeho zřizovaných a zakládaných 
organizací" 

 

 

Zpracoval: Ing. Alfons Rokoš  

odbor, oddělení: odbor strategického rozvoje a dotací 

oddělení přípravy a řízení projektů 

telefon: 48 524 3196 

Schválil: vedoucí oddělení Ing. Martin Čech 

 vedoucí odboru Ing. Michal Vereščák 

Projednáno: 3. Radou města dne 5. 2. 2013 

Poznámka:       

Předkládá: 
 

Bc. Martina Rosenbergová, v.r. 

primátorka Statutárního města Liberec 
Lukáš Martin, v.r. náměstek primátorky  

   

Návrh usnesení 

Zastupitelstvo města po projednání       

s c h v a l u j e     
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1. rozhodnutí o poskytnutí dotace č. 75/89 vydané Ministerstvem vnitra ČR v rámci Ope-
račního programu Lidské zdroje a zaměstnanost na projekt Integrovaný systém řízení Statu-
tárního města Liberec a jeho zřizovaných a zakládaných organizací,  

2. přijetí dotace na projekt „Integrovaný systém řízení Statutárního města Liberec a jeho 
zřizovaných a zakládaných organizací“ z Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost. 
Poskytnutá dotace bude činit 85% z celkových způsobilých výdajů projektu, nejvýše však      
4 933 056,60 Kč. 
 
a ukládá 
 
Lukášovi Martinovi, náměstkovi primátorky, zajistit podpis rozhodnutí o poskytnutí dotace č. 
75/89 vydané Ministerstvem vnitra ČR v rámci Operačního programu Lidské zdroje a za-
městnanost na projekt Integrovaný systém řízení Statutárního města Liberec a jeho zřizova-
ných a zakládaných organizací. 

 

          T: březen 2013 
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Důvodová zpráva  
 
V souladu s Usnesením č. 648/2010 Rady města ze dne 29. 9. 2010 byl zpracován návrh 
Rámcové strategie řízení informačních a provozních služeb města Liberec. Tato strategie je 
součástí procesu Smart Administration, procesu, který předpokládá efektivní využívání mo-
derních forem řízení, využívání informačních technologií a důsledné řízení zdrojů, především 
lidských. 

Vlastní realizace strategie je členěna do etap, kdy etapy zaměřené na zpracování Dlouhodobé 
vize a strategie korporátního systému řízení Statutárního města Liberec a jím zřizovaných a 
zakládaných organizací (dále jen Dlouhodobé vize a strategie KSŘ SML a ZZO) byly prove-
deny v rámci projektu Zavádění procesního a projektového řízení na Statutárním městě Liberec a 
jím zřizovaných či založených organizacích.  
Další etapou Dlouhodobé vize a strategie KSŘ SML a ZZO je vypracování expertních analýz 
a návrhu korporátního systému řízení, tvorba modelu implementace korporátního systému 
řízení a nastavení systému řídící kontroly. Tato etapa bude realizována v rámci projektu Inte-
grovaný systém řízení Statutárního města Liberec a jeho zřizovaných a zakládaných organiza-
cí. Výstupy z realizovaných etap strategie povedou ke zvýšení kvality a efektivity poskytova-
ných služeb magistrátem města Liberce a městských organizací zavedením systému korporát-
ního řízení a procesů řídící kontroly. Současně dojde ke sjednocení aktivit města, které mají 
vazbu na integrovaný systém řízení. 
Předpokládané celkové způsobilé výdaje projektu jsou 5 803 596,00 Kč, výše dotace činí ma-
ximálně 85% CZV, tj. 4 933 056,60 Kč, na vlastní podíl tedy zbývá 870 539,40 Kč. 
 
 
 
Doporučení odboru: 
Odbor strategického rozvoje a dotací doporučuje odsouhlasit Rozhodnutí o přijetí dotace a 
přijmout dotaci. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Přílohy: 
Rozhodnutí o poskytnutí dotace č. 75/89 vydaným Ministerstvem vnitra ČR v rámci Operač-
ního programu Lidské zdroje a zaměstnanost na projekt Integrovaný systém řízení Statutární-
ho města Liberec a jeho zřizovaných a zakládaných organizací 
















































