
Zápis č. 14 z jednání Komise pro otevřenou radnici

Rady města Přerova ze dne 23. 11. 2015

Přítomni: Nepřítomni:

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

Organizační pracovník:
Kamil Václavík - omluven

Zapisovatelem Martin Švadlenka, ověřovatelem Zdeněk Smítko.
Předseda konstatuje, že 14. schůze Komise pro Otevřenou radnici je usnášeníschopná.

Program:

1. Formulace požadavků na nový web

2. Odpověď vedení TEPLO a.s. ohledně transparence

3. Přerovský rádce - registrace

4. Termín příští schůze

Program schválen všemi přítomnými členy.

Zápis:
1. Členové komise znovu prodiskutovali problematiku zadání výběrového řízení na nový 

web města. Z hlediska otevřenosti se shodli se na těchto požadavcích:

a. redakční systém by měl být přístupný nejen magistrátu, ale i ostatním 

městským společnostem (městské policii, atp).

b. redakční systém by měl být licencován jako opensource (nerovná se 

freeware), neboť licence softwaru má pro zadavatele mimo jiné zásadní 

dopad na užitnou hodnotu softwaru. Zadavatel si de facto nekupuje software, 

ale právě onu licenci. Je tedy legitimní klást takovéto podmínky na licenci, a to 

nejen ve výběrových, ale i v kvalifikačních kritériích.

c. web by měl umožnit lepší vyhledávání, než stávající systém (problém popsán 

při minulých jednáních, kdy externí vyhledávače najdou relevantnější 

výsledky, než vyhledávací modul na stránkách), měl by umožňovat 

„projektové“ vyhledávání, např. přehledně celý proces zakázky, či jak který 

zastupitel hlasoval. Souvisí s metodikou linked data 

http://oldknihovna.nkp.cz/knihovnaplus101/myna.htm.

d. informace nejen ve formátu pdf



e. diskusní modul pod určitými články - diskutující zosobněn přes portál občana 

Pro: 6, proti: 0, zdrželi se: 0.

2. Členové komise seznámeni s obsahem e-mailu, zaslaného předsedovi inženýrem 

Klvačem, ředitelem společnosti TEPLO a.s. Společnost TEPLO a.s. hodlá zveřejňovat 

smlouvy na svých internetových stránkách, přičemž o zavedení transparentního 

bankovního účtu neuvažuje.

3. Komise seznámena s procesem registrace Přerovských rádců. Z diskuse vyplývá, že 

registrace pouze prostřednictvím e-mailu není příliš bezpečná – hrozí riziko 

vícenásobného přihlášení jedné osoby z různých e-mailových adres. Komise pověřuje 

předsedu, aby se sešel s tiskovou mluvčí a toto téma projednal. 

4. Příští jednání komise se uskuteční dne: 21. 12. 2015 v 17:30.

V Přerově dne 23. 11. 2015

…………………………………………

Martin Švadlenka

předseda komise


