
Zápis č. 13 z jednání Komise pro otevřenou radnici

Rady města Přerova ze dne 19. 10. 2015

Přítomni: Nepřítomni:

Martin Švadlenka - předseda Richard Šlechta
Milan Passinger
Jiří Běhal Omluveni:
Jitka Polášková Zdeněk Smítko
Jan Jüttner

Hosté:

Ing. Daniela Novotná, Mgr. Petr Karola

Organizační pracovník:
Kamil Václavík 

Zapisovatelem Kamil Václavík, ověřovatelem Milan Passinger.
Předseda konstatuje, že 13. schůze Komise pro Otevřenou radnici je usnášeníschopná.

Program:
1. Seznámení s přípravnými pracemi na výběrovém řízení pro web města.
2. Report předsedy komise ze schůze Rady města
3. Zveřejňování příspěvkových organizací a obchodních společností města
4. Termín příští schůze

Program schválen všemi přítomnými členy.

Zápis:
1. Ing. Daniela Novotná a Mgr. Petr Karola informovali komisi o přípravných pracích 

na výběrovém řízení na nový webový portál města. Byla vysvětlena problematika 
povinně zveřejňovaných dat a upozorněno na možné problémy při přechodu na 
nový redakční systém, zejména export stávajících dat. Hosté vyzvali komisi  
ke spolupráci na přípravě zadávací dokumentace.

2. Předseda komise informoval o své účasti v Radě města a projednávání materiálu 
předloženého komisí ohledně členství ve spolku Otevřených měst. Rada rozhodla, 
že se Přerov členem Spolku nestane.

3. Komise prodiskutovala možnosti zveřejňování smluv příspěvkovými organizacemi 
a obchodními společnostmi města. Jelikož se obchodní společnosti nemohou 
přihlašovat na portál veřejné správy, komise předkládá Radě tento návrh usnesení: 
„Rada města Přerova ukládá ředitelům příspěvkových organizací města Přerova -
Městské knihovně, Kulturním a informačním službám města Přerova, Sociálním 
službám města Přerova, Městské policii, všem mateřským a základním školám a 
školským zařízením začít zveřejňovat smlouvy na portále veřejné správy, a to 
přiměřeně k pravidlům, podle nichž zveřejňuje své smlouvy magistrát. Dále 
doporučuje statutárním orgánům obchodních společností Teplo Přerov a.s. a 
Přerovská rozvojová s.r.o. přijetí takových opatření, aby informace o jimi 
realizovaných veřejných zakázkách byly zveřejňovány min. ve stejném rozsahu 



jako v případě společnosti Technické služby města Přerova, s.r.o. (viz. 
http://tsmpr.cz/verejne-zakazky/“)
Hlasování: Pro 5, proti 0, zdrželo se 0.

4. Příští jednání komise se uskuteční dne: 23. 11. 2015 v 17:00.

V Přerově dne 19. 10. 2015

…………………………………….. …………………………………………

Zapsal:  Kamil Václavík Martin Švadlenka

předseda komise


