Žádost o poskytnutí informací dle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k
informacím
Na základě zákona č. 106/1999 Sb. žádám Statutární město Liberec jakožto subjekt popsaný
zákonem č. 129/2000 Sb. o poskytnutí konkrétních informací, a to ve smyslu příslušného
paragrafu zákona č. 106/1999 Sb.
Proto žádám o poskytnutí těchto informací:
Jaké jsou náklady na provoz webových stránek Statutárního města Liberec (www.liberec.cz)
za jeden rok brutto?
Správa a provoz webových stránek města Liberce je zajišťována společností Liberecká IS, a.s.
na základě smlouvy č. 7010/05/0051 z roku 2005. Správa a provoz webových stránek města
Liberce je v této smlouvě ošetřena společně s jinými „neprioritními“ službami v jednom
balíku (vodoprávní úřad, docházkový systém, Evidence myslivosti, E-podatelna, Domovní
evidenční systém, Fandice, …). V této smlouvě není správa a provoz webových stránek města
Liberce ošetřen samostatnou položkou, nelze tedy z pohledu města Liberce náklady exaktně
určit.
S ohledem na dlouhodobou nestabilitu technologie IBM WEBSphere byla v prostředí
informačního systému MML k 31. 7. 2012 implementována nová technologie webových
stránek města Liberce, technologie WebJet (grafická podoba stránek zůstala zachována).
Implementace této nové technologie byla zajišťována společností Liberecká IS, a.s. Město
Liberec (odbor informatiky a řízení procesů) přispělo na zprovoznění této nové technologie
jednorázově částkou 445.000,- Kč bez DPH (smlouva č. 0018/12/0005). Tato smlouva je
zveřejněna dle vnitřní směrnice na www.liberec.cz. Provoz a správa této nové technologie
WebJet je zajišťována dle již výše uvedené smlouvy č. 7010/05/0051 z roku 2005, za
stejných, nezměněných podmínek.
Komu město tyto náklady platí a od které doby? Zároveň prosím o kopii smlouvy mezi
městem a dodavatelem.
Správa a provoz webových stránek města Liberce je zajišťována společností Liberecká IS, a.s.
na základě smlouvy č. 7010/05/0051 z roku 2005. Smlouva se všemi jejími dodatky je
přiložena k této odpovědi.
Jaké jsou náklady na provoz webových stránek informačního centra Statutárního města
Liberec (http://www.infolbc.cz/) za jeden rok brutto?
Správa a provoz webových stránek informačního centra SML je zajišťována externím
dodavatelem – webmaster - Rudolfem Broulíkem. Cena této správy je cca 30. 000,- Kč
(včetně DPH) za jeden rok.
Komu město tyto náklady platí a od které doby? Zároveň prosím o kopii smlouvy mezi
městem a dodavatelem.
Správa a provoz webových stránek informačního centra SML je zajišťována externím
dodavatelem – webmaster - Rudolfem Broulíkem. Smlouva je přiložena k této odpovědi.

Kolik lidí je zaměstnáno k dnešnímu dni v tiskovém oddělení/odboru kancelář primátorky
k tomuto dni? Prosím o jejich jmenný seznam.
Odbor Kancelář primátorky se podle platného organizačního řádu dále nečlení na oddělení.
Nemá proto samostatné tiskové oddělení. Přikládáme jmenný seznam pracovníků odboru
podle aktuálního organogramu funkčních míst MML.
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neobsazeno (zastupuje Pavlína Stránská)
Kateřina Martincová (do 30.6.2013)
Ing. Jana Krebsová
Dana Třmínková
Monika Surmajová
Marie Vacková (do 30.6.2013)
Monika Stejskalová, DiS.
Ing. Miluše Charyparová
Pavlína Stránská
Pavel Chmelík
Jan Král
Zuzana Minstrová (doba určitá- po dobu zastup.)

vedoucí odboru kancelář primátorky
referent sekretariátu primátorky
referent sekretariátu primátorky
referent sekretariátu primátorky
referent sekretariátu primátorky
referent sekretariátu primátorky
referent sekretariátu primátorky
specialista zahraničních a vnějších vztahů
referent vztahů k veřejnosti (tisková mluvčí)
samost. prac. pro propagaci a komunikaci s veřejností
referent propagace a komunikace s veřejností
referent propagace a komunikace s veřejností

Bylo na každou tuto pozici vypsáno výběrové řízení? Pokud ano, je někde k nahlédnutí?
Na všechna pracovní místa „referent propagace a komunikace s veřejností“ v odboru Kancelář
primátorky byla vyhlášena výběrová řízení podle zákona č. 312/2002 Sb, o úřednících
územních samosprávných celků, ve znění pozdějších předpisů.
Podle uvedeného zákona mohou do zápisu o průběhu a výsledku výběrového řízení nahlížet
pouze jeho účastníci. Nejedná se tedy o veřejně přístupnou písemnost.
Odpovědi zpracovali:
Ing. Zbyněk Vavřina, vedoucí odboru OI; Miroslav Křepel, vedoucí oddělení KTPE.

Odpověď mi postačí via e-mail.
Děkuji Vám za poskytnutí informací.
Mgr. Jaroslav Tauchman
e-mail: redakce@nasliberec.cz

