Magistrát města České Budějovice
Odpověď na dotaz vznesený s využitím zákona o svobodném přístupu k informacím
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Informace o počtu vymáhaných škod způsobených městu České Budějovice od ledna 2011, zejména
o způsobu šetření, kvantifikování a výsledku škod vč. uplatnění náhrady. Ustavilo město škodní
komisi nebo obdobný orgán (informace o složení, způsobu přijímání podnětů k přešetření, vlastního
procesu šetření a zveřejnění závěrů).
Postavení a pravomoci škodové komise jsou upraveny ve směrnici Rady města České Budějovice č.
4/2008 ze dne 23.04.2008 (viz příloha č. 1). Škodová komise byla zřízena rozhodnutím tajemníka
Magistrátu města České Budějovice č. 5/96 ze dne 20.11.1996 jako jeho poradní orgán. Škodová
komise podává 2 x ročně zprávu o činnosti škodové komise, resp. ke dni 30.06. a 31.12. daného
roku a to tajemníkovi Magistrátu města České Budějovice. Členy škodové komise jmenuje tajemník
Magistrátu města České Budějovice z řad zaměstnanců Magistrátu města České Budějovice a to dle
své vlastní volby. Škodová komise se schází dle potřeby, když jednotlivá zasedání svolává předseda
škodové komise.
Ze zprávy o činnosti škodové komise za období od 01.01.2011 do 30.06.2011 ze dne 05.08.2011
vyplývá, že v tomto období se škodová komise sešla na 16 zasedáních. V daném období projednala
a postoupila ke schválení tajemníkovi Magistrátu města České Budějovice celkem 14 návrhů.
Tajemníkem MM ČB bylo vydáno 10 rozhodnutí, když tato rozhodnutí se týkala 5 škodných
událostí a 5 pracovních úrazů.
Ze zprávy o činnosti škodové komise za období od 01.07.2011 do 31.12.2011 ze dne 30.01.2012
vyplývá, že v tomto období se škodová komise sešla na 7 zasedáních. V daném období projednala a
postoupila ke schválení tajemníkovi Magistrátu města České Budějovice celkem 12 návrhů.
Tajemníkem MM ČB bylo vydáno 10 rozhodnutí, když tato rozhodnutí se týkala 3 škodných
událostí a 7 pracovních úrazů.
Ze zprávy o činnosti škodové komise za období od 01.01.2012 do 30.06.2012 ze dne 23.07.2012
vyplývá, že v tomto období se škodová komise sešla na 10 zasedáních. V daném období projednala
a postoupila ke schválení tajemníkovi Magistrátu města České Budějovice celkem 11 návrhů.
Tajemníkem MM ČB bylo vydáno 9 rozhodnutí, když tato rozhodnutí se týkala 4 škodných událostí
a 5 pracovních úrazů.
Jakým způsobem město České Budějovice projednává změny rozpočtu (způsob zveřejnění návrhu,
vlastní projednávání a způsob zveřejnění výsledku)?
Schválený rozpočet statutárního města České Budějovice (dále jen „SM ČB“) vyjadřuje závazné
ukazatele. Změna těchto závazných ukazatelů je změnou rozpočtu. Změny rozpočtu se provádějí
rozpočtovými opatřeními, která se evidují podle časové posloupnosti.
Zastupitelstvo města České Budějovice si vždy pro daný rok vyhrazuje limit pro schvalování
jednotlivých rozpočtových opatření. Pro rok 2012 je tento limit nad 2.000.000,- Kč, s výjimkou
rozpočtových opatření u účelově přidělených finančních prostředků z vyšších rozpočtů v případě, že
nevyvolávají další nároky na rozpočtové prostředky města. Rozpočtová opatření do 2.000.000,- Kč
schvaluje Rada města České Budějovice.
Na základě požadavků jednotlivých odpovědných míst (odborů Magistrátu města České Budějovice
a zřízených příspěvkových organizací) o změnu schváleného rozpočtu zpracuje finanční odbor
návrhy na provedení rozpočtových opatření, které jsou předkládány radě města, resp. zastupitelstvu
města ke schválení.
Jednání rady města je neveřejné, projednávané materiály jsou k dispozici k nahlédnutí veřejnosti po
skončení jednání rady města. Zastupitelé města mají k dispozici materiály projednávané radou
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města na webových stránkách v termínu, kdy je zveřejněn program rady města. Podklady pro
jednání Zastupitelstva města České Budějovice jsou v elektronické podobě k dispozici vždy 7 dní
před konáním zasedání na webových stránkách SM ČB.
Taktéž zápisy z rady a zastupitelstva města, jejichž součástí jsou jednotlivá usnesení o rozpočtových
opatřeních, jsou zveřejňovány na webových stránkách SM ČB. Po schválení v orgánech města jsou
tyto změny finančním odborem zapracovány do schváleného rozpočtu SM ČB. Seznam veškerých
rozpočtových opatření je součástí závěrečného účtu v přehledu hospodaření za daný rok. Závěrečný
účet je zveřejňován na úřední desce a současně i na webových stránkách SM ČB.
Jsou zasedání výborů zastupitelstva a komisí rady města veřejná (kopie dokumentu, který jejich
veřejnost stanovuje)?
Výbory zastupitelstva jsou zřízeny dva a to finanční výbor a kontrolní výbor – v souladu se
zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění. Dle Jednacího řádu zastupitelstva města České
Budějovice účinného ode dne 01.01.2010 přílohy č. 2 čl. 4 odst. 3 platí, že výbor může jednání
výboru prohlásit za veřejné (viz příloha č. 2).
Co se týče jednání komisí rady města, průběh jednání jednotlivých komisí je upraven v Jednacím
řádu komisí rady města účinného ode dne 08.07.2011. Jednací řád komisí rady města nestanoví
veřejnost jednání jednotlivých komisí. S ohledem na tuto skutečnost jsou jednání komisí rady města
neveřejná, když dle Jednacího řádu je možná účast hostů na jednotlivých jednáních (viz příloha č.
3).
Jaké je aktuální znění vnitřních pravidel pro zadávání, realizaci a kontrolu veřejných zakázek?
Viz příloha č. 4.
Jsou předpisy uvedené v předchozím bodě závazné pro další organizace samosprávy, konkrétně pro
příspěvkové organizace města, pro obchodní společnosti ovládané městem? Pokud ano, tak jakým
způsobem.
V současné době příslušný odbor povinného orgánu přepracovává znění směrnice Rady města
České Budějovice č. 3/2009 ze dne 15.04.2009, o příspěvkových organizacích (viz příloha č. 5),
když tato stále platná směrnice postup příspěvkových organizací při realizaci zadávacího řízení
upravuje pouze v části třetí. Poté, co bude schváleno nové znění směrnice o příspěvkových
organizacích, pravděpodobně ve třetím čtvrtletí roku 2012, bude se řídit postup příspěvkových
organizací při realizaci zadávacího řízení dle platné směrnice č. 1/2012.
Zřídilo město 6 územních komisí? Pokud ano, kolik nevolených občanů je jejich členy?
Rada města České Budějovice zřídila Územní komisi rady města. Územní komise se člení na místní
části, které jsou zřizovány v určených částech města České Budějovice, když územní obvod jejich
působnosti určuje rada města České Budějovice.
Členy místních částí Územní komise jmenuje i odvolává rada města České Budějovice. Návrh na
jmenování člena může předložit každá právnická či fyzická osoba. Je-li podáno více návrhů, než je
počet členů, rozhoduje los. Jmenovitě naleznete jména všech členů jednotlivých místních částí
Územní komise zde: http://www.c-budejovice.cz/cz/mesto/volene-organy/stranky/uzemni-komiserady-mesta.aspx.

