
Zápis č. 30 z jednání Komise pro otevřenou radnici  
Rady města Přerova ze dne 26. 6. 2017  

 
Přítomni:        Omluveni:   
Martin Švadlenka – předseda     Jan Jüttner (dovolená) 
Jiří Běhal         
Milan Passinger       Nepřítomni:  
Jitka Polášková       Martin Palkovský  
Zdeněk Smítko  
 
Předseda konstatuje, že 30. schůze Komise pro Otevřenou radnici je 
usnášeníschopná.  
Zapisovatelem Martin Švadlenka, ověřovatelem Milan Passinger.  
 
Program:  
1. Využití aplikace Problem report 
2. Úkoly z minulé schůze - VŘ web, datová sada hřišť, zábor v PO 
3. GDPR 
4. Různé  
5. Termín příští schůze  
Program schválen všemi přítomnými členy.  
 
Zápis:  
 
1. Za rok 2016 bylo zasláno prostřednictvím aplikace ProblemReport 557 podnětů. 
499 bylo vyřešeno, zbylé jsou v řešení. Nejvíce podnětů se týkalo 
chodníků/komunikací - cca 94, následně skládek/nepořádku - 84 a vandalismu - 74. 
 
2. a) Předseda přepošle členům podmínky VŘ na nový web. Tyto budou po 
projednání a schválení na 72. schůzi Rady města zveřejněny na 

http://www.prerov.eu/cs/magistrat/verejne-zakazky-a-vyberova-rizeni/verejne-
zakazky/verejne-zakazky-dle-zakona-c-137-2006-sb-od-1-9-2011.html 
 
b) Dle informací z magistrátu se nechystá datová sada hřišť, údajně proto, že „jsou 

hřiště prakticky neustále plně obsazená a pronajímaná na dlouhodobé smlouvy, 

náklady na on-line sledování a s tím spojená on-line poskytovaná součinnost správců 

hřišť jsou vzhledem k minimálním výpadkům a tedy očekávané přidané hodnotě ve 

značném nepoměru.“  

„Na základě uvedeného se komise naopak shoduje na nutnosti vypracování a 

zveřejnění této datové sady, a to  včetně venkovních sportovišť“. 5 pro, 0 proti, 

0 se zdrželo. 

c) Prostřednictvím PO jde v tuto chvíli jak požádat o zábor VP tak provést i 

příslušnou platbu. 

3. Informace o GDPR (gdpr.cz) – nařízení EU jakožto soubor opatření  pro nakládání 
s osobními údaji vejde v platnost za necelý rok. Iniciovat tiskovou zprávu o GDPR, 
předat podnět redakční radě Přerovských listů.  
 

http://www.prerov.eu/cs/magistrat/verejne-zakazky-a-vyberova-rizeni/verejne-zakazky/verejne-zakazky-dle-zakona-c-137-2006-sb-od-1-9-2011.html
http://www.prerov.eu/cs/magistrat/verejne-zakazky-a-vyberova-rizeni/verejne-zakazky/verejne-zakazky-dle-zakona-c-137-2006-sb-od-1-9-2011.html


4. Participativní rozpočet - možnost vypracování obecných otázek pro Přerovské 
rádce. 
 
5. Příští jednání komise se uskuteční dne: 11. 9. 2017 v 17:30.  
V Přerově dne 26. 6. 2017  
 
 
............................................  
Zapsal: Martin Švadlenka  
předseda komise 


