
Zápis č. 9 z jednání Komise pro otevřenou radnici

Rady města Přerova ze dne 22. 6. 2015

Přítomni: Nepřítomni:

Martin Švadlenka - předseda Ondřej Lutonský (neomluven)
Milan Passinger
Jan Jüttner Omluveni:
Zdeněk Smítko Richard Šlechta
Jiří Běhal

Hosté:

Organizační pracovník:
Kamil Václavík - omluven

V úvodu schůze předseda přivítal přítomné členy a konstatoval, že Komise je usnášeníschopná.
Zapisovatelem pověřen pan Pálka, ověřovatelem zápisu pověřen pan Smítko. 

Program
1. Resumé dosavadních kroků Komise, kontrola plnění stavu usnesení z minulého 
jednání
2. Informace o stavu projektu IOP09 – PO, PU.  
3. poskytnutí popisu procesů 
4. Problémy se zveřejňováním smluv (strojová čitelnost, dodatky, kontrola)

| 5. Spolek obcí Otevřená města
6. Je město žalováno o informace? (zveřejnit strukturu o stavu žádostí o informace)
7. Různé (postoj příspěvkových organizací ke zveřejňování smluv)
8. Hlasování o usneseních (unbloc)
9. Termín příští schůze

Program schválen jednohlasně.

Zápis:
Ad1.) Rozběhlo se zveřejňování smluv, Rada schválila přechod na transp. účet. 

Rozklikávací rozpočet bude realizován v rámci IOP09. 

V řešení: diskuzní portál – projednány aspekty provozu diskuzního portálu; rozsudek 

Evropského soudu pro lidská práva ohledně urážlivých komentářů na estonském 

webu a možnost ztotožnění diskutujících přes Portál občana (IOP 09).   

Ad2.) Informace o probíhajícím stavu a informace o testování Portálu občana a 

Portálu úředníka. Byl spuštěn ostrý provoz pro zaměstnance MMPr. Bylo nabídnuto 

komisi pro ot. r. zúčastnit se testování PO.

Ad3.) Komise požádá o poskytnutí popisu procesů při výběru dodavatele a 
nejčastějších procesů vnitřních situací na MMPr -  převody nemovitostí, změny 
územního plánu, stavební povolení, proces stížností/podnětů od občanů.
Tyto popisy procesů se předseda komise bude snažit získat od vedoucího VNITR a 

TAJ.



Ad4.) V současné době nejsou některé smlouvy na portálu veřejné správy 

zveřejňovány  správně. Např. smlouva s firmou EMOS není úplná (chybí str. 5), zcela 

chybí příloha (jenž je nedílnou součástí smlouvy) a chybí též verze ve strojově 

čitelném formátu. 

Komise se shodla, že součástí zveřejňování smluv musí být i kontrola a bude hledat 

např. způsob, jak zjistit, že smlouvy navedené do spisové služby byly zveřejněny i v 

registru smluv (na portále portal.gov.cz).

Ad5.) S možností členství ve spolku Otevřených měst seznámil předseda komise 

některé členy Rady města. Komise do příští schůze formuluje návrh usnesení  a 

důvodovou zprávu pro členství v tomto spolku obcí. 

Ad6.) Informování občanů o poskytování informací. Počet přijatých 

vyřízených/zamítnutých žádostí, stížnosti, případně žaloby na město o informace 

atd… Přehled od  1.1.2014 do 31.12.2014 ve věci: Žádosti o informace. Komise 

pověřuje zjištěním svého člena Milana Passingera.

Ad7.) Možnost zveřejňování smluv, transparentní účet a rozklikávací rozpočet v 

městských společnostech/ příspěvkových organizacích.. Komise žádá Radu města 

Přerova o zajištění stanovisek k transparenci od zástupců těchto. 

Ad8.) Všichni členové souhlasí s hlasováním o usneseních unblock. 

Všichni členové hlasovali PRO jednotlivá usnesení.

Ad9.) Navržen termín: 3.8.2015 v 18:45, prověřit případnou kolizi s jednáním jiné 

skupiny v zasedací místnosti na daný termín. Oznámit všem členům e-mailem.

V Přerově dne 22. června 2015

…………………………………….. …………………………………………

Zapsal:  Lukáš Pálka Martin Švadlenka

předseda komise


