
Zápis z 2. schůze Komise pro otevřenou radnici 
  

Zahájení v 19:00         12.1.2015 

Přítomní: 

Martin Švadlenka, předseda 

Ing. Richard Šlechta, člen 

Zdeněk Smítko, člen 

Jiří Běhal, člen 

Jan Jüttner, člen 

Bc. Kamil Václavík, organizační pracovník 

Pavel Košutek, náměstek primátora, host 

Nepřítomni: Ondřej Lutonský, člen (řádně se omluvil) 

Milan Passinger, člen, (řádně se omluvil) 

 

Zapisovatel: Kamil Václavík 

Ověřovatel: Zdeněk Smítko 

Program: 

1. Zpracování rámcového programu činnosti na období 2014 - 2018 nejpozději do konce ledna 

tak, aby bylo možné předložit jej na únorovou schůzi Rady. 

2. Používání společného mailu 

3. Registrovaná diskuze pod vlastním jménem na přerovských listech  

4. Zveřejnění výdajů za vánoce 2014 

5. Termín příští schůze 

6. Diskuse 

Program byl jednohlasně schválen: 5 pro, 0 proti, 0 se zdrželo. 

- P. Švadlenka podal informace ohledně podstaty otevřených dat. 

- Proběhla diskuze o rámcovém programu komise.  

Komise bude 

o navrhovat a doporučovat Radě města Přerova obsah, postupy a způsoby 

zveřejňování informací v oblasti samosprávy, a to zejména: Majetek a jeho stav, 

politicko-společenské informace a informace z kontrolní činnosti. 

o plnit úkoly vyplývající z usnesení  Rady města Přerova. 

o uplatňovat princip zapojení veřejnosti s cílem ovlivnění kolektivních rozhodovacích 

procesů. 



- Přejmenovat email komise na komiseotevreno@prerov.eu, nastavit filtr na všechny. 

 

Návrh na usnesení pro Radu 

Rada města po projednání ukládá odboru vnitřní správy vypracovat ve spolupráci s Komisí pro 

otevřenou radnici a Redakční radou Přerovských listů koncept provozování diskusního portálu 

jako internetové nadstavby tištěné verze Přerovských listů. 

Důvodová zpráva 

Uplatnění principu participace 

Participace přináší prospěch všem aktérům: občanům, politikům i úředníkům (projekt „Občan a 

radnice - konflikt, nebo partnerství?“, který podpořilo Ministerstvo zahraničních věcí 

Nizozemského království (v rámci programu MATRA)) 

Jaký prospěch může mít jednotlivý účastník? 

Občan získává větší vliv na rozhodovací proces: je slyšet jeho názor, jeho argumenty jsou brány v 

úvahu. Pro mnohé občany představuje participace nový způsob, jak se mohou zapojit do 

veřejných věcí a do sociálního systému. Snáze tak uspokojují svou potřebu stát se součástí 

komunity. 

Jako úředník si můžete myslet, že zapojování občanů vám přinese především nejistotu a spoustu 

práce navíc. Zároveň se ale veřejnost i politici seznámí s vaší prací a budou se jí více věnovat. 

Získáte důležitou zpětnou vazbu, nové nápady a pohledy na věc. V neposlední řadě participace 

přinese zajímavé a často příjemné nové kontakty. 

Jste-li politik, nabízejí vám aktivity v procesu participace velmi dobrou možnost navázat bližší 

kontakt s voliči. Účast v procesu zapojování občanů bude vnímána jako vaše připravenost hovořit 

s občany, naslouchat jim, být v úzkém kontaktu se společností a namísto toho přestanete být 

anonymní a odtržení od svých voličů. 

Registrovaná diskuse pod vlastním jménem  

Diskuse občanů pod vlastním jménem přispěje k jejich aktivnímu a smysluplnému zapojení, k 

předání svých nápadů a názorů těm, kteří rozhodují. Neanonymní, adresná diskuse má větší 

potenciál ovlivňovat kolektivní rozhodovací procesy. 

 

 

Komise pro otevřenou radnici doporučuje Radě města zveřejnit na stránkách města Přerova 

- Závěrečnou zprávu o všech akcích ze strany organizátorů, tzn. Technických služeb města Přerova 

a Kulturních a informačních služeb, včetně položkového přehledu příjmů a výdajů spojených s 

Vánocemi 2014, a to za celý měsíc prosinec 2014 

mailto:komiseotevreno@prerov.eu


- hodnocení vánoční výzdoby a vánočních oslav ze strany Komise pro cestovní ruch a kulturu, 

včetně návrhů cílů a způsobu řešení/náplně vánočních oslav 2015 

 

Termín příští schůze: 9.2.2015 v 19:00 

Diskuze: 

Smlouvy – zajistit členům vnitřní předpis o nakládání se smlouvami – zajistí  

p. Václavík 

Do příští schůze rozeslat materiály ohledně smluv a příručku „Jak otevírat data“, připravit podrobný 

plán na další činnost.  

Hlasování: o navržených usneseních 5 pro, 0 proti, 0 se zdrželo. 

 


