
ZASTUPITELSTVO MĚSTA PŘEROVA 

V Přerově dne 1.12.2010 

Předloha pro 2. jednání zastupitelstva města Přerova, které se uskuteční  
dne 13.12.2010 

Pořadové číslo:  …. 
Předkladatel:  Richard Šlechta, zastupitel Společně pro Přerov, koalice politických stran Věci veřejné, 

Strana zelených a Nezávislá volba, Michal Symerský, zastupitel KSČM 
Zpracovatel:  Richard Šlechta, zastupitel koalice Společně pro Přerov, Michal Symerský, zastupitel KSČM 
 

Název materiálu: 

V Přerově je OTEVŘENO – Soubor elementárních a finančně nenáročných opatření, které jsou nezbytným 
předpokladem pro zapojení veřejnosti do procesů rozhodování samosprávy města Přerova. 
 

Návrh na usnesení:  

Zastupitelstvo města Přerova po projednání ukládá Radě města Přerova zabezpečit nejpozději k 30.6.2011: 
1) Poskytnutí stejně velkého prostoru v městském zpravodaji Přerovské listy všem politickým stranám 

v zastupitelstvu města (i opozici) pro své neredigované příspěvky. 
2) Provoz diskusního (neanonymního) a komunikačního webu zobrazujícího rozhodování ve městě 
3) Zveřejňování zápisů z jednání Rady na internetových stránkách města 
4) Zveřejňování podrobného programu jednání Zastupitelstva na internetových stránkách města 
5) Zveřejňování zápisů z jednání Zastupitelstva na internetových stránkách města 
6) Zveřejňování předloh - podrobných podkladů pro jednání Zastupitelstva na internetových stránkách 

města 
7) Zveřejňování výsledků hlasování zastupitelů o jednotlivých usneseních k bodům jednání Zastupitelstva 

města, tak i výsledků hlasování ze zasedání Zastupitelstva společně s hlasováním konkrétního 
zastupitele a jeho klubu 

8) Zveřejňování obrazového záznamu z jednání Zastupitelstva na internetových stránkách města  
vč. přímého přenosu na info kanálu kabelové televize 

9) Zveřejňování podrobných informací na internetových stránkách města o zadávání, průběhu i výsledku 
veřejných zakázek 

10) Zveřejňování zápisů z jednání komisí Rady a výborů Zastupitelstva na internetových stránkách města 
 

Předkladatelé požadují zařazení této předlohy na program jednání do kapitoly „Rozvojové 
záležitosti“ a navrhují hlasování o každém bodu navrhovaného usnesení samostatně 



DŮVODOVÁ ZPRÁVA: 

Soubor navržených elementárních a finančně nenáročných opatření, které jsou nezbytným předpokladem 
pro zapojení veřejnosti do procesů rozhodování samosprávy města Přerova, je pouhým výčtem dlouholetých 
a praxí ověřených opatření vybraných samospráv měst České republiky. 

 
 
 

Otevřená společnost o.p.s.: Stanovisko k předloze:“V Přerově je OTEVŘENO“ 
Předloha "V Přerově je Otevřeno" představuje kvalitní souhrn vhodných, vyzkoušených a zavedených opatření 
pro zvýšení přístupu k informacím, otevřenosti rozhodování a účasti veřejnosti na správě města. Je dobrým 
základem pro záměr zvýšit otevřenost tamního úřadu.   
Názory "Proti", které jste v materiálu již shrnul, jsme prozkoumali. Můžeme konstatovat, že žádný z nich 
nepředstavuje skutečnou překážku proti uvedeným návrhům a nemá žádné právní opodstatnění.  
Z těchto názorů "proti" je spíše cítit neznalost právní problematiky přístupu k informacím, především 
neznalost obecného principu publicity veřejné správy, na jehož základě je třeba vždy všechny takovéto postupy 
vyhodnocovat. 
Například skutečnost, že zákon o obcích stanoví jako minimální okruh osob s přístupem k zápisu rady obce 
členy zastupitelstva, nijak neomezuje možnost samosprávy zveřejnit tyto informace širšímu okruhu osob. Je jen 
třeba samozřejmě ochránit případné osobní údaje. To však mnoho měst i menších obcí bez problému zvládá a 
při správné organizaci podkladů pro jednání takový problém ani nevyvstává. 
Podobně bezpředmětné jsou obavy z ochrany (údajného) obchodního tajemství při zveřejňování informací 
o veřejných zakázkách. 
Za projekt Otevřete.cz 
 
Jana Mravcová a Oldřich Kužílek 
Otevřená společnost o.p.s. Open society p.b.a. 
www.otevrete.cz 
http://www.facebook.com/otevrete.cz 
 
Pozn.. Výše uvedené stanovisko bylo předkladateli doručeno e-mailem dne 30.11.2010. 
 



1.  Poskytnutí stejně  velkého prostoru v městském zpravodaji Přerovské 
listy všem politickým stranám v Zastupitelstvu města (i  opozici) pro své 
neredigované př íspěvky. 

Příklad Brno: 
Městský zpravodaj Brněnský Metropolitan dává všem politickým stranám v zastupitelstvu města (i opozici) 
stejně velký prostor pro své neredigované příspěvky. 
Ve zpravodaji pravidelně každý měsíc (již od roku 2006) dostává stejný prostor vyjádřit svá stanoviska každá 
politická strana (samozřejmě je to dobrovolná aktivita, strany nemusí tohoto práva využít) - doklad např. 
červnové číslo Metropolitanu 2010. 
Běžně je publikováno zcela opačné vidění Brna: SZ (vedení radnice) - Brnu se daří (M. Vlašín), ODS (opozice) 
- Brno nezadržitelně klesá ke dnu (L. Šťástka). 
Již od r. 2005 lze v Brněnském Metropolitanu sledovat na poměry v ČR zvýšenou snahu o objektivní a 
vyvážené informace o dění ve městě. Systematicky umožňuje zveřejnění názorů opozice v dostatečném 
rozsahu. 
http://metropolitan.brno.cz/index.php?nav01=7816&nav02=18232 

 



Názor PROTI navrženému usnesení:  
Poskytnutí stejně velkého prostoru všem politickým stranám na stránkách Přerovských listů (PL) je snahou 
změnit tento informační zpravodaj na diskusní  fórum, což by mělo negativní výsledek - místo zpravodajství by 
zde byly polemické články. Stávající obsah PL se dlouhodobě jeví v podstatě správný - hlavně ten, kdo vede 
radnici v PL, informuje a odpovídá na některé významné skutečnosti, resp.otázky. 
Odůvodnění předkladatelů PRO navržené usnesení: 
Je naprosto legitimní a legální, že každý zastupitel města Přerova má ve věci sdělování svých názorů na správu 
věcí veřejných rovné postavení, tedy právo vyjádřit se, publikovat (princip demokracie)…. Toto právo mu 
nemůže být jakýmikoli nástroji odpíráno. 
Přerovské listy jsou médiem všech občanů a zastupitelů Přerova. Jsou financovány z veřejných rozpočtových 
prostředků města, a proto je diskriminující až nezákonné, že publikaci si oktrojuje pouze tzv. vládnoucí 
(koaliční) většina.  
Tento dlouholetý stav je proti smyslu samosprávy jako správy poměrného zastoupení. Vždyť demokracie 
samosprávy znamená diskusi, mnohost názorů a argumentů. Současný přetrvávající stav je stavem nežádoucím 
a vyžaduje radikální změnu ve prospěch diskuse a názorové plurality. Není dále přípustné, aby primátor 
komentoval  jakoukoliv záležitost a jiný, zejména opoziční zastupitel, nemohl za veřejné peníze sdělit „nic“. 
Ano, politika je umění možného. Ale umění možného v dialogu a v hranici nutného - tou je koalice vs. opozice. 



2.  Provoz diskusního a komunikačního webu zobrazujícího rozhodování 
ve městě  

Příklad Hlubočky 
Internetový diskusní web obce Hlubočky - www.hlubocky.eu - který není totožný s webovými stránkami 
Obecního úřadu v Hlubočkách - www.hlubocky.cz umožňuje občanům, kteří mají přístup k internetu, aby se 
sami mohli vyjadřovat k věcem veřejným. Vydavatel webu je obec Hlubočky. Správou obsahu webu je 
pověřena Redakční rada Zpravodaje obce Hlubočky. 
Web významně rozšiřuje transparentnost rozhodování, například upozorňuje na budoucí rozhodování 
("Zapojte se do diskuse o rozpočtu na příští rok"), umožňuje vyjadřovat i kritické názory ("Jste spokojeni s 
úklidem sněhu v obci?"), popisuje srozumitelně postupy při jednání zastupitelstva a to, jak zastupitelstvo 
pracuje ("Jak schvaluje zastupitelstvo stavby v Hlubočkách?"). 
Tento způsob informování veřejnosti se může stát novým zásadním trendem, který vyřeší dosavadní odtrženost 
veřejnosti od reálných procesů rozhodování. 
www.hlubocky.eu 

 
Názor PROTI navrženému usnesení:  
O činnosti Rady a Zastupitelstva města jsou občané dostatečně informováni na internetových stránkách města 
www.mu-prerov.cz. 
Odůvodnění předkladatelů PRO navržené usnesení: 
§16 zákona o obcích, odst. 2) písm. g): „Občan obce, který dosáhl věku 18 let, má právo podávat orgánům 
obce návrhy, připomínky a podněty.“ 
Je občansky nanejvýš svrchované (viz §16 zákona o obcích), že občané vedou aktivní komunikaci k městským 
tématům, vyjadřují své kritické názory, pozitivní náměty a návrhy…a že je radnice poslouchá, přemýšlí o nich a 
zařazuje je na jednání orgánů města.  



Jak internetové stránky města www.mu-prerov.cz tak i tištěný zpravodaj Přerovské listy jsou z hlediska toku 
informací pouze jednostrannými médii. Stanoviska/rozhodnutí samosprávy města jsou pouze předkládány 
občanům města na vědomí. 
Naopak diskusní a komunikační web např. na adrese www.prerovskelisty.cz by mohl začít podporovat v dnešní 
době zcela již standardní sdílení a výměnu názorů, osobních zkušeností na správu věcí veřejných nejen mezi 
občany a jejich volenými zástupci, ale také mezi občany a zaměstnanci magistrátu. Neznáme jiné efektivnější 
nástroje než jsou diskusní a komunikační internetové stránky, které by mohly účinně přispět k rozvoji občanské 
společnosti, k podpoře jejich zájmu o správu věcí veřejných… 
Pro udržení a zachování standardů slušné a věcné diskuse doporučujeme zavedení výhradně neanonymního 
diskusního a komunikačního webu, tzn. možnost diskutovat a vkládat své příspěvky by mohli pouze 
registrovaní občané města (podmínkou musí být např. sdělení čísla mobilního telefonu a e-mailové adresy). 



3.  Zveřejňování zápisů  z jednání Rady na internetových stránkách města 

Příklad Lanškroun 
Město Lanškroun začalo v roce 2010 zveřejňovat zápisy z jednání rady města. Zápisy z jednání Rady 
Lanškrouna mají vysokou vypovídací úroveň, obsahují i stručný popis diskuse a vznesených názorů. Jsou na 
webu přehledně nabídnuty. Ocenitelné je, že město věnuje energii na převod úředních dokumentů do 
srozumitelné podoby. 
http://www.lanskroun.eu/cz/urad/dokumenty/dulezite-dokumenty/zapisy-z-rm/ 

 
Názor PROTI navrženému usnesení:  
Tento návrh na usnesení není v souladu se zákonem o obcích §101 odst. 3) „Rada obce pořizuje ze své schůze 
zápis, který podepisuje starosta spolu s místostarostou nebo jiným radním. V zápise se vždy uvede počet 
přítomných členů rady obce, schválený pořad schůze rady obce, průběh a výsledek hlasování a přijatá usnesení. 
Zápis ze schůze rady obce musí být pořízen do 7 dnů od jejího konání. O námitkách člena rady obce proti 
zápisu rozhodne nejbližší schůze rady obce. Zápis ze schůze rady obce musí být uložen u obecního úřadu k 
nahlédnutí členům zastupitelstva obce.„ 
Odůvodnění předkladatelů PRO navržené usnesení: 
Je na úrovni Evropské charty samosprávy běžné a v tzv. tradiční Evropě normální, že pro dosažení 
plnohodnotné účasti občanů na politickém životě města musí být vytvořeny jasné předpoklady. Což mimo jiné 
znamená, že je třeba na úrovni městských orgánů upravit takové instituty, které v Přerově zcela jasně stanoví 
politické právo každého občana města na informace o jednání Magistrátu, Rady, komisí Rady, výborů 
Zastupitelstva, konec konců Zastupitelstva i primátora a jeho náměstků.  
Jediným ústavním a zákonným limitem je ochrana utajovaných skutečností podle zvláštního zákona a 
ochrana osobních údajů podle zvláštního zákona. 

Úroveň městské samosprávy se skutečně měří úrovní informování občanů města o činnosti městských orgánů a 
úrovní participace občanů města Přerova na územní samosprávě. 



Přestože tzv. elektronickou úřední desku v našem právním řádu nenajdeme, je tento systém zveřejňování 
informací nejen ve smyslu zákona o správním řádu možný, ale dokonce nutný… Zrovna tak je možný a nutný 
v samosprávné v témže slova smyslu. 
Je přece ve smyslu zákona o obcích, § 97, více než jasné, že : „Obec informuje občany o činnosti orgánů 
obce na zasedání zastupitelstva obce a dále jiným způsobem v místě obvyklým“.  

Toto ustanovení srozumitelně předpokládá, že povinnost města a jejich orgánů informovat o své činnosti 
aktivně, je soustavně soustavná a obecná tzn., není podmíněna tím, aby kdokoli byl nucen žádal o tu či 
onu konkrétní informaci. 
Jak je vidět i na příkladu města Lanškrouna, zveřejňování zápisů z jednání Rady města je možné a právně 
odůvodnitelné. 



4.  Zveřejňování podrobného programu jednání Zastupitelstva 
na inter netových stránkách města  

Příklad České Budějovice 
Město České Budějovice provozuje jedny z nejlepších internetových stránek v oblasti veřejné správy / 
samosprávy. Zveřejňování podrobného a přehledně zpracovaného programu jednotlivých jednání 
Zastupitelstva lze dohledat až do roku 1999.  
http://www.c-budejovice.cz/cz/mesto/volene-organy/zastupitelstvo-mesta/stranky/zasedani-
zm.aspx?period=5&year=2010&action=program&sid=565 

 
Názor PROTI navrženému usnesení:  
Stávající praxe zveřejňování programu jednání ve zkrácené podobě je plně dostačující. 
Odůvodnění předkladatelů PRO navržené usnesení: 
Zákon o obcích §93 odst. 1) „Obecní úřad informuje o místě, době a navrženém programu připravovaného 
zasedání zastupitelstva obce. Informaci vyvěsí na úřední desce obecního úřadu alespoň 7 dní před zasedáním 
zastupitelstva obce; kromě toho může informaci uveřejnit způsobem v místě obvyklým.“ 
Podle zákona o obcích §16 odst. 2) písm c) „Občan obce, který dosáhl věku 18 let, má právo vyjadřovat na 
zasedání zastupitelstva obce v souladu s jednacím řádem svá stanoviska k projednávaným věcem“. 
Ze zveřejněných  informací na pozvánkách na zasedání zastupitelstva města Přerova, které obsahují pouze 
výčet projednávaných okruhů (Informace o činnosti Rady, majetkové, finanční, rozvojové, investiční , školské 
záležitosti…) není absolutně zřejmý konkrétní obsah jednotlivých projednávaných bodů, občan není schopen 
předem objektivně posoudit zda projednávaná záležitost a s ní související usnesení je či není předmětem jeho 
zájmu. Dokonce mu přímo znemožňuje vlastní přípravu, na základě které by mohl svá stanoviska účinně 
na zasedání zastupitelstva předkládat. 



5.  Zveřejňování zápisů  z jednání Zastupitelstva na internetových stránkách 
města 

Příklad Praha 6 
Veškeré (podrobné) přepisy jednání zastupitelstva městské části Praha 6 ve formě zápisů jsou na internetových 
stránkách města dohledatelné až do roku 2005. Jsou zveřejněny velmi přehledně s důrazem na snadný přístup 
návštěvníků webu k jednotlivým projednávaným materiálům. Na rozdíl od stávající praxe města Přerova zápisy 
z jednání zastupitelstva Prahy 6 plně korespondují se zvukovým (v daném případě obrazovým) záznamem. 
http://www.praha6.cz/zast_zapisy.html 

 
Názor PROTI navrženému usnesení:  
Tento návrh na usnesení není v souladu se zákonem o obcích dle §16 odst. 2) písm. e) „Občan obce, který 
dosáhl věku 18 let, má právo nahlížet do rozpočtu obce a do závěrečného účtu obce za uplynulý kalendářní rok, 
do usnesení a zápisů z jednání zastupitelstva obce, do usnesení rady obce, výborů zastupitelstva obce a komisí 
rady obce a pořizovat si z nich výpisy,“ a §95 odst. 2). „Zápis, který je nutno pořídit do 10 dnů po skončení 
zasedání, musí být uložen na obecním úřadu k nahlédnutí. O námitkách člena zastupitelstva obce proti zápisu 
rozhodne nejbližší zasedání zastupitelstva obce.“ 
Odůvodnění předkladatelů PRO navržené usnesení: 
Rozsah a obsah informační povinnosti není zákonem stanoven. V současné době je zveřejňování zápisů 
z jednání Zastupitelstva zcela běžné (viz uvedený příklad Prahy 6 a dalších měst) a ve smyslu zákona o obcích 
naprosto legitimní a legální. K danému účelu jsou využívána rozmanitá média: informační tabule, informace 
v tisku, v místním rozhlase, televizi, na internetových stránkách. 
Výše citovaná ustanovení zákona jsou pouze zákonným minimem, které zajišťuje ve formálním slova smyslu 
pojem „zveřejňování“. Všechny ostatní formy nejsou se zákonem v rozporu, natož aby byly contra lege. 



6.  Zveřejňování předloh - podrobných podkladů  pro jednání Zastupitelstva 
na inter netových stránkách města  

Příklad České Budějovice 
Jak bylo uvedeno v jednom z předchozích příkladů, město České Budějovice již od roku 1999 uveřejňuje 
na svých internetových stránkách zcela komplexní informace o jednání zastupitelstva: podrobný program 
jednání, jednotlivé materiály – předlohy, záznamy diskuse, celkové výsledky hlasování či výsledky hlasování 
po zastupitelích, podrobný zápis z jednání. 
http://www.c-budejovice.cz/cz/mesto/volene-organy/zastupitelstvo-mesta/stranky/zasedani-
zm.aspx?period=5&year=2010&action=materials&sid=565 

 
Názor PROTI navrženému usnesení:  
Tento návrh na usnesení překračuje rámec zákona o obcích, je nadbytečný a v některých případech může být 
kontraproduktivní (např. při vyhlašování výběrových řízení, ochrana osobních údajů… ) 
Odůvodnění předkladatelů PRO navržené usnesení: 
Požadavek podrobného zveřejňování je zcela v duchu výše uvedeného a navíc je právě požadavkem, který 
podtrhuje princip veřejnosti veřejné správy a princip kontroly veřejné správy občanskou veřejností, podtrhuje 
elementární požadavek Evropské charty veřejné správy a konec konců i základní ústavní princip ČR. 
Např. město České Budějovice (stejně jako Praha 6 a další města) dlouhodobě zveřejňuje na svých 
internetových stránkách nejen návrhy na usnesení, ale také související důvodové zprávy, grafické podklady, 
související právní normy, vyjádření dotčených orgánů, atd. Do dnešního dne nebyl zaznamenán případ, že by 
tato praxe mohla být označována za kontraproduktivní či v rozporu se zákonem o ochraně osobních údajů, 
atd… 



7.  Zveřejňování výsledků  hlasování zastupitelů  o jednotlivých usneseních 
k bodům jednání Zastupitelstva města, tak i  výsledků  hlasování 
ze zasedání Zastupitelstva společně  s  hlasováním konkrétního 
zastupitele a jeho klubu 

Příklad České Budějovice 
Přidanou hodnotou internetových stránek města České Budějovice je i poskytování přehledných statistických 
dat, které zejména v případě výsledků hlasování konkrétního zastupitele a jeho klubu poskytují jejich voličům 
velmi užitečné informace. 
http://www.c-budejovice.cz/stranky/Statistiky.aspx?action=7&id=565 

 



http://www.c-budejovice.cz/stranky/Statistiky.aspx?action=8&id=565&person=239 

 
Názor PROTI navrženému usnesení:  
Výsledky jednotlivých hlasování se dají dohledat tak, jak jsou v současné podobě. Tato praxe je více 
přehlednější. 
Odůvodnění předkladatelů PRO navržené usnesení: 
Opět musíme poukázat na předchozí odůvodnění předkladatelů, na standardní požadavek na kontrolu veřejné 
správy občanskou veřejností. Je nezbytné volit takové formy a způsoby zveřejňování, které bude zcela 
transparentní a hlavně rychle dostupné. 
Pozn: V řadě případů jsou pdf dokumenty vytvářeny prostým scanem tištěných podkladů. Tímto je naprosto 
znemožněna zcela standardní práce s textovým obsahem. 
 



8.  Zveřejňování obrazového záznamu z jednání Zastupitelstva 
na inter netových stránkách města včetně  př ímého přenosu na info 
kanálu kabelové televize 

Příklad Praha 6 
Stejně jako v případě zápisů z jednání zastupitelstva městské části Praha 6 jsou na internetových stránkách 
města dohledatelné i videozáznamy až do roku 2005. Videozáznamy stejně jako dílčí zápisy, přehledy 
hlasování… jsou vždy rozděleny do samostatných částí podle konkrétních projednávaných bodů. 
http://www.praha6.cz/zast_zapisy.html?zast=36&obd=0610 

 



http://www.praha6.cz/aktuality/zaststream_p.php?ID=999&crc=7de41259161bb091bc196f495fa4c0a3 

 
Názor PROTI navrženému usnesení:  
Tento návrh na usnesení může znamenat právní problém, vyžádání souhlasu natáčení osob, které se mohou 
objevit v záběru – úředníci, občané, přizvaní hosté… 
Odůvodnění předkladatelů PRO navržené usnesení: 
Při pořizování ani zveřejňování obrazového záznamu z jednání zastupitelstva nemůže nastat jakýkoli právní 
problém - ani podle autorského práva, podle zákona na ochranu osobních údajů, tak ani podle občasného 
zákoníku, či jiného právního předpisu. Již nyní jsou zcela běžně natáčeny šoty z jednání zastupitelstva 
kabelovou televizí, běžně jsou přenášena jednání ze zastupitelstev jiných měst, jsme svědky přímých přenosů 
z jednání sněmovny PČR atd. 



9.  Zveřejňování podrobných informací na inter netových stránkách města 
o zadávání,  průběhu i výsledku veřejných zakázek 

Příklad Most 
Statutární město Most zveřejňuje podrobné informace na webu města o zadávání, průběhu i výsledku veřejných 
zakázek. 
Přehled veřejných zakázek. Jeho přidanou hodnotou oproti běžnému zveřejňování je: 1) uvedení nejvyšší a 
nejnižší nabídnuté ceny, 2) uvedení skutečného termínu dokončení 3) uvedené skutečné výsledné ceny 4) slovní 
popis důvodů, proč se výsledná změna odchýlila od původní (např. popis objednaných víceprací) 5) možnost 
různých hledisek pro vyhledávání: časové období, věcná oblast (stavební, služby, dodávky), stav realizace 
(vypsaná - v realizaci - realizovaná), zadávající odbor 6) uvedení odpovědné osoby s kompletními kontakty a 
pracovním zařazením 
http://www.mesto-most.cz/verejne-zakazky.asp 

 
Názor PROTI navrženému usnesení:  
Není tento návrh na usnesení v rozporu s legislativou? Předpokládá se, že zveřejňované informace nesmí 
ohrozit samotné výběrové řízení (např. napadení uchazeče, že byl nějakým způsobem znevýhodněn apod.)? 
Našim cílem je, pokud možno, všechna zadání výběrových řízení vyvěšovat na stránkách města a rovněž takto 
informovat o jejich výsledcích. 
Odůvodnění předkladatelů PRO navržené usnesení: 
Nejen na základě stávající praxe města Most, Lanškroun a dalších… zveřejňování podrobných informací na 
internetových stránkách města o zadávání, průběhu i výsledku veřejných zakázek není v rozporu s platným 
právem. Samozřejmě je nutné dodržovat ustanovení zákona o ochraně utajovaných skutečností,  o ochraně 
osobních údajů a zákona o veřejných zakázkách. V návaznosti na poslední jmenovaný zákon doporučujeme, 
aby zadavatel veřejné zakázky naprosto legitimně podmínil účast uchazeče na veřejné zakázce čestným 
prohlášením – písemným souhlasem se zveřejňováním jeho nabídky jakož i všech souvisejících dokumentů, 
které v celém procesu veřejné zakázky poskytne zadavateli. 



10. Zveřejňování zápisů  z jednání komisí Rady a výborů  Zastupitelstva 
na inter netových stránkách města 

Příklad Jičín, Chrudim 
Jak je vidět na příkladech měst Jičín a Chrudim není zveřejňování zápisů z jednání komisí Rady a výborů 
Zastupitelstva ničím neobvyklým… 
http://www.mujicin.cz/vismo/zobraz_dok.asp?id_ktg=23092&id_org=5954&p1=36792&u=5954 

 



http://www.chrudim-city.cz/index.asp?p=20&s=232&id=237&u3=1097 

 
Názor PROTI navrženému usnesení:  
Tento návrh na usnesení není v souladu se zákonem o obcích dle §16 odst. 2) písm. e) „Občan obce, který 
dosáhl věku 18 let, má právo nahlížet do rozpočtu obce a do závěrečného účtu obce za uplynulý kalendářní rok, 
do usnesení a zápisů z jednání zastupitelstva obce, do usnesení rady obce, výborů zastupitelstva obce a komisí 
rady obce a pořizovat si z nich výpisy.“  
Odůvodnění předkladatelů PRO navržené usnesení: 
Opět musíme poukázat na předchozí odůvodnění předkladatelů, na standardní požadavek na kontrolu veřejné 
správy občanskou veřejností, kdy nelze dovodit jakékoli právní překážky , který by měly bránit zveřejňování 
podrobných informacích o činnosti komisí Rady a výborů Zastupitelstva na internetových stránkách města. Viz 
návrh na zveřejňování zápisů z jednání zastupitelstva, bod A5).  
Např. Princip subsidiarity – provádění kontroly zejména na nejnižších úrovních výkonu veřejné správy. 


