
Zápis z první schůze přerovské Komise pro otevřenou radnici                     V Přerově dne 15.12.2014

Zahájení v 19:00
Přítomní:
   Martin Švadlenka, předseda
   Ing. Richard Šlechta, člen
   Zdeněk Smítko, člen
   Jiří Běhal, člen
   Ondřej Lutonský, člen
   Milan Passinger, člen
   Jan Jüttner, člen
   Pavel Košutek, náměstek primátora, host
Nepřítomen: Bc. Kamil Václavík, organizační pracovník, omluven pro nemoc
Zapisovatel: Švadlenka, ověřovatel: Smítko

Návrh programu:
- Představení se jednotlivých členů, kvalifikace, nabízená odbornost.
- Rámcové seznámení s úkoly
- Určit termín příští schůze
- Diskuse
- Závěr

Program jednohlasně schválen.

Probíhá představování se jednotlivých členů, uvádějí své vzdělání, povolání a představu o tom, co jsou 
Otevřená data.
Předseda také seznamuje členy Komise s prvním úkolem zadaným Radou města: zpracovat 
rámcový program činnosti na období 2014 - 2018 do ledna 2015 tak,
aby bylo možné předložit jej na únorovou schůzi Rady. Pro tento účel předseda žádá, aby 
mu každý člen zvlášť navrhnul svou představu programu písemně e-mailem, aby na příští 
schůzi v lednu mohla být zkompilována výsledná verze.
Komise bude vycházet z programového prohlášení Rady na téma Informovanost:
" - Umožníme v budovách magistrátu občanům bezplatné připojení k WI-FI internetu.

  - Budeme aktivně podporovat IT projekt Otevřená radnice, založený zejména na mezinárodních 
standardech OPEN DATA (Otevřená data), jehož cílem je:

 změnit  smysl řízení města, jeho organizací, jím vlastněných obchodních společností –
a to na otevřenou a transparentní službu, které se mohou aktivně účastnit občané

 zefektivnit nakládání s městským majetkem a prostředky

 účinně čelit korupci a zvýšit politickou zodpovědnost volených orgánů

 Pro tento projekt zřídíme příslušnou komisi – jako poradní orgán Rady města Přerova"

Termín příští schůze stanoven na pondělí 12.1.2015 v 19 hod., místo už bude konzultováno s 
organizačním pracovníkem Kamilem Václavíkem.
Bude zjištěna možnost společné e-mailové schránky (např. kor@prerov.eu) tak, aby zpráva odeslaná 
na tuto adresu dorazila všem členům Komise.
Zastupitel Richard Šlechta dodá p. Běhalovi databázi nemovitostí.
Předseda rozešle kontakty členům komise navzájem.

Závěr schůze v 20:15

Volná diskuse


