
Zápis č. 21 z jednání Komise pro otevřenou radnici

Rady města Přerova ze dne 27. 6. 2016

Přítomni: Nepřítomni:

Martin Švadlenka - předseda Jiří Běhal
Jitka Polášková
Zdeněk Smítko Omluveni:
Martin Palkovský Jan Jüttner (v zahraničí)

Milan Passinger (prac. důvody)

Organizační pracovník:
Kamil Václavík  

Předseda konstatuje, že 21. schůze Komise pro Otevřenou radnici je usnášeníschopná.
Zapisovatelem Kamil Václavík, ověřovatelem Zdeněk Smítko.

Program:

1. Zveřejňování smluv podle nových pravidel.

2. Otevřená data - žebříčky

3. Termín příští schůze

Program schválen všemi přítomnými členy.

Zápis:

1. Členům komise předseda dne 20.6.2016 e-mailem rozeslal usnesení Rady, týkající se 

účinnosti zákona o zveřejňování smluv veřejných subjektů na internetu. Rada města 

odhlasovala (viz níže) zrušení vnitřního předpisu, který do této chvíle zveřejňování 

smluv upravoval a ukládal zveřejňovat smlouvy mj. v širším rozsahu, než nový zákon 

požaduje. Toto zrušení tedy lze pochopit z technických důvodů, ale město tím pádem

nebude povinno zveřejňovat např. smlouvy s plněním do 50 tis. Kč.

Citace ze zápisu z Rady: "1635/45/10/2016 Vnitřní předpis č. ..../2016, kterým se ruší 

Vnitřní předpis č. 9/2015 o zveřejňování smluv na Portálu veřejné správy České 

republiky

Rada města Přerova po projednání vydává Vnitřní předpis č. ...../2016, kterým se ruší 

Vnitřní předpis č. 9/2015 o zveřejňování smluv na Portálu veřejné správy České republiky, 

a to ve znění dle přílohy č.1 důvodové zprávy."

Usnesení Komise pro otevřenou radnici: 

Komise doporučuje radě města přijmout nový vnitřní předpis, který zajistí 



návaznost na dosavadní praxi zveřejňování – zveřejňovat jako doteď všechny 

smlouvy, které nepodléhají výjimkám (viz zrušený předpis).

Pro 4 hlasy, proti 0, Zdrželo se 0.

2. Diskuse ohledně žebříčku měst, která zveřejňují datové sady

http://www.scmagazine.cz/casopis/02-16/zebricek-otevrenych-dat-2016?locale=cs

Přerov je stejně jako minulý rok kolem 20. příčky s nulovou změnou 

v počtu zveřejněných datových sad. Předseda sumarizuje dosavadní podněty Komise 

a znovu je předloží Radě města. 

3. Příští jednání komise se uskuteční dne: 1.8.2016 v 17:30.

V Přerově dne 27. 6. 2016

…………………………………….. …………………………………………

Zapsal:  Kamil Václavík Martin Švadlenka

předseda komise


