
S T A T U T Á R N Í   M Ě S T O 

L I B E R E C  

 

7.  zasedání zastupitelstva města dne: 4. 9. 2014 

Bod pořadu jednání: Rozhodnutí o poskytnutí dotace (změna Podmínek rozhodnutí o poskytnutí  

dotace) - IOP 09 "Otevřené město Liberec"       

 

Zpracoval: Ing. Zbyněk Vavřina, vedoucí odboru informatiky a řízení pro-
cesů 

odbor, oddělení: odbor informatiky a řízení procesů 

telefon: 48 524 3318 

Schválil: vedoucí oddělení       

 vedoucí odboru Ing. Zbyněk Vavřina, vedoucí odboru informatiky a řízení pro-
cesů 

Projednáno: a odsouhlaseno na 14. zasedání Rady města dne 26. 8. 2014 

Poznámka:       

Předkládá: 
 

Mgr. Martina Rosenbergová, v.r. 

primátorka Statutárního města Liberec      

   

Návrh usnesení 

Zastupitelstvo města po projednání       

s c h v a l u j e     
 
přijetí změnového Rozhodnutí o poskytnutí dotace na základě „Rozhodnutí o poskytnutí dota-
ce (změna)“ ze dne 25. 06. 2014. Rozhodnutí bylo vydáno Ministerstvem pro místní rozvoj a 
je vedeno pod číslem jednacím 8543/2014-91/3, 
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u k l á d á  
 

1) Ing. Zbyňkovi Vavřinovi, vedoucímu odboru informatiky a řízení procesů, zrealizovat 
projekt „Otevřené město“ dle studie proveditelnosti a podmínek přidělení, na které je 
poskytnutí dotace vázáno. 
 

Termín: dle podmínek dotace 
 

 
2) Ing. Zbyňkovi Karbanovi, vedoucímu odboru ekonomiky, zajistit alokaci finančních 

prostředků na financování a následný provoz projektu „Otevřené město“ při sestavo-
vání rozpočtů SML v následujícím období (letech). 
 

Termín: 31. 12. 2014 
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Důvodová zpráva 

 

Úvod 

Projekt „Otevřené město“ spočívá v rozšíření informačního systému SML o funkcionality 
zaměřené na zlepšení komunikace SML s občany/firmami a zefektivnění jejího fungování dle 
schválené studie proveditelnosti. 

Po přijetí usnesení č. 619/2010 ze 12. zasedání RM konaného 31. 8. 2010 byla zpracovávána a 
podána žádost o poskytnutí dotace z výzvy č. 09 IOP, která byla dne 26. 2. 2014 schválena 
„Rozhodnutím o poskytnutí dotace“. Výše dotace činila 24 778 350 Kč. Dne 27. 3. 2014 ZM 
schválilo přijetí dotace svým usnesením č. 67/2014.  

12. 6. 2014 obdrželo SML novou výzvu k převzetí podmínek se změnou harmonogramu. 
Rozhodnutí bylo vydáno Ministerstvem pro místní rozvoj a je vedeno pod číslem jednacím 
8543/2014-91/2. Toto Rozhodnutí ZM schválilo 26. 6. 2014 svým usnesením č. 177/2014. 

Na základě rozhodnutí Komise týkající se pokynů ke stanovení finančních oprav, které se 
použijí pro výdaje spolufinancované ze SF a FS v případě nedodržení pravidel pro veřejné 
zakázky, zažádalo statutární město Liberec o vydání nových příznivějších Podmínek k Roz-
hodnutí o poskytnutí dotace. Nové Podmínky obsahují snížení sankcí za porušení pravidel 
veřejné zakázky. 

Po schválení žádosti o vydání nových Podmínek obdrželo dne 29. 7. 2014 statutární město 
Liberec k podpisu změnové Rozhodnutím o poskytnutí dotace s novými Podmínkami, které je 
RM předkládáno. 

Schválená dotace ze strukturálního fondu ERDF ve výši 14 148 250 Kč (85% celkových způ-
sobilých výdajů projektu) bude poskytnuta Ministerstvem pro místní rozvoj. Toto rozhodnutí 
je vedeno pod číslem jednacím 8543/2014-91/3. 

 

Seznam aktivit projektu IOP 09 

 
1. Portál Občana elektronické formuláře 

U této aktivity je cílovou skupinou především občan. Portál řeší zjednodušení přístupu občanů 
k vybraným informacím prostřednictvím IS SML.  
 Portál občana a elektronické formuláře 

2. Back Office úřadu 

Aktivita Back office řeší zefektivnění práce úředníků prostřednictvím sofistikovaných SW 
řešení a virtualizovaných počítačů.  
 Agendy a evidence SML náhrada zastaralého software Fandice  

 Kompetenční centrum 

 Vybudování manažerské nadstavby ekonomického systému  

 Implementace virtualizovaných desktopů (VDI) místo hardwareových koncových sta-
nic 
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3. Technologické centrum a provozní bezpečnost (datové komunikace) 

Aktivita vznáší hardwareové požadavky na doplnění stávajícího stavu ve vazbě na posílení IT 
bezpečnosti a ve vztahu k aktivitám tohoto projektu.  
 Dobudování sekundárního datového centra 

 Zálohovací pásková knihovna 

 Rozšíření SAN 

 
4. Digitalizace 

Digitalizace je velkým tématem současnosti a to i v oblasti dostupnosti digitalizovaných dat. 
Aktivita popisuje oblasti digitalizace na SML, provázanost v rámci dostupnosti  je tu přede-
vším s portálem občana. 
 Digitalizace stavebního archivu – „Paměť města“ 

 Infrastruktura pro digitalizaci vstupních dokumentů (do města) 

 Převod kronik města Liberce do digitální podoby a jejich zveřejnění 

 

 

Přehled celkových nákladů projektu v investiční fázi 

Nákladová položka Výše nákladu v tis. Kč 
Výše nákladů 
v procentech

1. Portál Občana a el. formuláře 2 420 14,5

2. Back Office úřadu 7 830 47,0

3. Technologické centrum a provozní bezpečnost 3 300 19,8

4. Digitalizace 2 815 17,0

5. Publicita a VŘ 280 1,7

Celkem 16 645 100%
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Přílohy: 

Příloha č. 1 – Výzva k převzetí Podmínek 

Příloha č. 2 – Rozhodnutí o poskytnutí dotace (změna) vč. nových Podmínek rozhodnutí o 
poskytnutí dotace 

Příloha č. 3 – Znění původních Podmínek rozhodnutí o poskytnutí dotace 
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