V Liberci 9. května 2013

Tisková zpráva
po 9. Radě města Liberec
Tři desítky bodů měla na svém programu 9. schůze Rady města Liberec, která se konala v úterý
7. května 2013.

Na opravě Puškinovy ulice a vybudování chodníku ušetří město tři miliony
Bod č. 11: Puškinova - zřízení chodníku a celoplošná oprava komunikace - schválení výsledku
výběrového řízení na zhotovitele stavby
Do kompletní opravy části Puškinovy ulice spojující Minkovice s Hanychovem se pustí v letošním roce
Statutární město Liberec. Zároveň se místní obyvatelé dočkají nového chodníku, který v ulici doposud
zcela chyběl. Ve veřejném tendru získala zakázku společnost Colas CZ, a.s. s nejnižší nabídkovou
cenou 2.930.591 korun bez DPH. Předpokládaná cena zakázky byla přitom 6.000.000 korun bez DPH.
Hodnotící komise posuzovala sedm nabídek. Zakázka zahrnuje opravu asi kilometrového úseku od
křižovatky s Minkovickou ulicí až po železniční přejezd v Pilínkově. Nový chodník vznikne na té straně
komunikace, kde je mateřská a základní škola.

Nový informační systém pro městskou policii zajistí Liberecká IS
Bod č. 12: Nový informační systém pro Městskou policii Liberec
Informační systém, který pro městskou policii eviduje přestupky, odtahy, psy nebo hledaná vozidla,
bude nově spravovat městská společnost Liberecká IS. Městská policie doposud využívala systém od
firmy DHS, která se však koncem loňského roku dostala do insolvence. Od té doby nemá policie pro
nutnou údržbu programu žádnou technickou podporu. V případě pádu systému tak hrozí riziko, že
nebude moci nadále s nashromážděnými daty pracovat a zajištovat zákonem dané povinnosti. Firma
navíc v posledních letech neplnila požadavky na důležité úpravy programu.
Liberecká IS pořídí nový systém a bude městské policii poskytovat své služby v rámci stávající smlouvy
O provozu a správě informačního systému města Liberce. V současnosti již takto zajišťuje pro
městskou policii například docházkový systém, help-desk, hosting a správu serverů, virtuální PC pro
terénní služby či datové přenosy pro kamerový systém. Největší výhodou používání programu
prostřednictvím Liberecké IS je možné sdílení nákladů s okolními obcemi. „Výhledově bychom rádi
nabídli funkční a ověřený informační systém, který bude používat naše městská policie, také okolním
městům, přičemž bychom sdíleli know-how a používané technologie. Ve výsledku to bude výhodnější
jak pro ostatní města, tak pro Liberec,“ uvedl náměstek primátorky pro ekonomiku a systémovou
integraci úřadu Jiří Šolc.

Vedení města předpokládá, že výběrem nového operátora ušetří až polovinu nákladů
Bod č. 13a: Vypsání zjednodušeného podlimitního řízení na „Poskytování mobilních
telekomunikačních služeb v sítích GSM“
Další oblastí, kde plánuje vedení Statutárního města Liberce výrazně ušetřit, je používání mobilních
telefonů a služeb s tím spojených. Proto schválila rada města vypsání nové soutěže na poskytování
mobilních telekomunikačních služeb. Chce přitom využít aktuální příznivé situace na trhu, kdy
operátoři spolu svádějí nesmiřitelný konkurenční boj, a své služby proto výrazně zlevňují. „Tato
soutěž je koncipována jako korporátní, to znamená, že výhod budou využívat všechny městské
organizace. I nejmenší mateřská školka tak bude korporátním zákazníkem. Navíc bude volání uvnitř
skupiny zcela zdarma,“ vysvětlil náměstek primátorky pro ekonomiku Jiří Šolc. „Předpokládáme, že se
nám například neomezený tarif podaří vysoutěžit pro město velmi levně,“ dodal.
Vedení města si od soutěže na poskytování mobilních telekomunikačních služeb slibuje úsporu
ve výši až 50 % dosavadních nákladů. Smlouvu se současným operátorem uzavřelo město v roce
2006. Postupně k ní připojilo řadu svých organizací. Smlouva je nyní uzavřena na přibližně 600 SIM
karet, ale po zahrnutí všech městských organizací do korporátní skupiny se počet čísel ještě výrazně
zvýší. Od nové smlouvy, která by mohla být uzavřena už v průběhu léta tohoto roku, očekává vedení
města zlevnění nejen hlasových, ale také datových služeb. Smlouva s novým operátorem bude
uzavřena na 24 měsíců.

Protikorupční strategie přispěje k lepší informovanosti občanů
Bod č. 30: Návrh protikorupční strategie Magistrátu města Liberec
V rámci boje proti korupci a klientelismu a s cílem vyšší transparentnosti úřadu a města byla
současnou koalicí už v minulosti přijata celá řada opatření. Například byly zprůhledněny veřejné
zakázky a nakládání s majetkem města, byla zpřístupněna zasedání zastupitelstva města občanům
pomocí on-line přenosů. Funguje komise pro veřejné zakázky, Liberecký zpravodaj je otevřený
občanům i všem politickým subjektům, působícím v zastupitelstvu. Do výběrových komisí pro výběr
dodavatelů veřejných zakázek jsou zváni zástupci všech politických stran, působících v zastupitelstvu
města. Na webových stránkách jsou zveřejňovány smlouvy s plněním nad 80.000,- Kč. To, co ale
dosud na internetových stránkách Statutárního města Liberce chybí a bude brzy doplněno, je
samostatná protikorupční záložka, která bude shrnovat všechny informace o protikorupční strategii
města. Bude obsahovat základní metodiku boje proti korupci ve městě a bude také rozcestníkem
ke všem v této věci podstatným informacím na webu města.
„Program naší koalice stojí na třech pilířích: stabilizace rozpočtu, transparentnost a otevřenost úřadu.
Zveřejňujeme zápisy z rady, jednání zastupitelstva může veřejnost sledovat v přímém přenosu i ze
záznamu, uveřejňujeme smlouvy i personální změny. Tato radnice nebyla nikdy transparentnější. A je
důležité, že to děláme dobrovolně, aniž by nám to ukládala zákonná povinnost. Pozitivní dopad již
přijatých opatření mohou už dnes občané vidět v úspoře několika desítek milionů korun
u transparentně realizovaných veřejných zakázek,“ vysvětlila primátorka Martina Rosenbergová.
Završením systémových opatření Návrhu protikorupční strategie MML bude odpovídající úprava
struktury webových stránek města, které vzala na svém zasedání na vědomí Rada města Liberce.

V rámci protikorupční strategie bude také vytvořena „wikipedie samosprávy“ – jednoduchý průvodce
magistrátem pro občany. Informace budou publikovány také jako samostatné přílohy Libereckého
zpravodaje. Dále bude například připravený systém protikorupčních školení pro zaměstnance MML a
městských organizací, bude posílena osobní odpovědnost konkrétních osob při zadávání veřejných
zakázek a vytvořena risk mapa – mapa korupčních příležitostí.

Již realizovaná opatření:
V rámci boje proti korupci a klientelismu a s cílem transparentního úřadu a města byly současnou
koalicí přijaty následující opatření, která situaci v aktivním boji proti korupci zásadním způsobem
zlepšují.
1. Byly zprůhledněny veřejné zakázky a nakládání s majetkem města.
2. Byla implementována směrnice, která minimalizuje možnost korupce při veřejných
zakázkách, a která dá všem jasně najevo, že korupční jednání není cestou k získání výhod.
3. Byl vytvořen a prosazen Etický kodex pro zastupitele.
4. Byla zpřístupněna zasedání zastupitelstva města co nejširšímu počtu libereckých občanů,
a to pomocí on-line přenosů. Zastupitelstvo schválilo archivování audiovizuálních záznamů
ze zasedání a jeho volné zveřejňování na webových stránkách města. Občané si tento záznam
budou moci kdykoliv pustit. Pravidelně jsou zveřejňována plná znění zápisů ze zasedání rady
města.
5. Funguje komise pro veřejné zakázky, která se spolupodílí na přípravě podkladů pro výběrová
řízení a na jejich vyhodnocení.
6. Liberecký zpravodaj je otevřený občanům i všem politickým subjektům působících
v zastupitelstvu města, Redakční rada je složena tak, aby v ní měl každý politický subjekt
v zastupitelstvu jednoho zástupce.
7. Bylo zřízeno pracoviště, které zajišťuje systémová protikorupční opatření.
8. Do výběrových komisí pro výběr dodavatelů veřejných zakázek jsou zváni zástupci všech
politických stran působících v zastupitelstvu města.
9. Na webových stránkách jsou zveřejňovány smlouvy s plněním nad 80.000,- Kč.
10. Jsou pravidelně zveřejňovány personální změny.

