
Zápis č. 10 z jednání Komise pro otevřenou radnici  

Rady města Přerova ze dne 3. 8. 2015 

 

Přítomni: Nepřítomni:  

Martin Švadlenka - předseda Richard Šlechta 

Jan Jüttner   
Jiří Běhal Omluveni: 
Zdeněk Smítko Milan Passinger 
Jitka Polášková 

      

Hosté: 

 

Organizační pracovník: 

Kamil Václavík - omluven 

Lukáš Pálka - zapisovatel 

 

Zapisovatelem pověřen ing. Lukáš Pálka, ověřovatelem Zdeněk Smítko. 

Předseda konstatuje, že 10. schůze Komise pro Otevřenou radnici je usnášeníschopná. 

  
Program: 

1. Uvítání nové členky komise  
2. Resumé dosavadních kroků Komise, kontrola plnění stavu usnesení z minulého 

jednání 

3. Návrh usnesení pro RM k zapojení města do projektu otevřených měst 
4. Report z návštěvy u p. tajemníka MMPr  
5. Různé (postoj příspěvkových organizací ke zveřejňování smluv)  
6. Termín příští schůze 

 

Program schválen všemi přítomnými členy. 
 

Zápis: 

1. Přivítání a vzájemné představení se s novou členkou komise - paní Jitkou Poláškovou, 

předání informací o chodu komise a úvod do problematiky transparence.  
2. Zveřejňování smluv běží, komise se shoduje na nutnosti dalšího monitoringu registru. 

Dostupný je už i transparentní účet Statutárního města Přerova. Běží proces zjišťování 

postojů vedení městských společností ohledně transparence prostřednictvím RM.  
3. Komise projednala návrh usnesení o členství města Přerov ve Spolku otevřených měst.  

4. Report z návštěvy u p. tajemníka MMPr a primátora města Přerova. 

MMPr nepoužívá pro řízení činností na MMPr procesní způsoby řízení. Město se řídí 

platnými zákony a schváleným organizačním řádem.  

Členové prodiskutovali téma řízení procesů na MMPr, návrhy, cíle a postup jejich 

začlenění na MMPr. 

Komise hodlá v budoucnu vypracovat předložit návrh pro RM ohledně nejzásadnějších 

procesů na MMPr. Předseda v souvislosti s tímto zmiňuje, že na schůzce s primátorem a 

tajemníkem zazněla informace o statutárním městě Děčíně, které pro řízení svých 

procesů používá systémem 1CLICK. 

5. Různé:  

Zveřejňování smluv – diskuze na téma zveřejnění aktuálně platných smluv města 



Přerova. Úkol pro předsedu: Na příštím jednání s tajemníkem zjistit alespoň přibližné 

množství aktuálně platných smluv města vhodných ke zveřejnění a probrat možnost 

jejich zveřejnění. 

6. Příští jednání dne: 31.8.2015 

  
 

 

 

Úkol pro MMPr - připravit materiál pro RM: 

TSMPr, Teplo, pr. rozvojová, VAK – návrh prostřednictvím  RM, požadujeme informace 
týkající se zveřejňování smluv pro tyto společnosti.  
 

 

 

V Přerově dne 3. 8. 2015 

 

 …………………………………….. ………………………………………… 

 Zapsal:  Lukáš Pálka Martin Švadlenka 

  předseda komise 

   

Přílohy: 

1. Připravený návrh usnesení pro Radu města Přerova 

2. Souhrnné informace Otevřená města 

3. Návrh stanov Otevřená města 

4. Příklad projektu Registr smluv 

5. Infografika otevřenost 

  



Usnesení č. 1 z jednání Komise pro otevřenou radnici  

Rady města Přerova ze dne 3. 8. 2015 

 

Komise pro otevřenou radnici 

 

 

UKOR/10/1/2015 Otevřená města 

 

Komise po projednání doporučuje: 

Radě města Přerov, aby se město Přerov účastnilo jednání o založení spolku Otevřená města, 

s možností získat základní členství v tomto spolku. 

 

  Pro/4-Proti/0-Zdržel se/1 

 

 

 

 

 

 

 

V Přerově dne 3. 8. 2015 

 

 …………………………………….. ………………………………………… 

 Zapsal:  Lukáš Pálka Martin Švadlenka 

  předseda komise 

 


