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Volební období 8 (2018 - 2022)

ZÁPIS
z 1. jednání výboru pro veřejnou správu a informační technologie
konaného dne 22. 1. 2020
Přítomni:

Ing. Daniel Beták, Ing. Tomáš Fedur, Jaroslav Havlíček, Vladimíra Hrušková,
Ing. Ivan Jirsa, Štěpán Malík, Jan Michl, Josef Špak, Bc. Tomáš Šustek

Omluveni:

Mgr. Ivan Nadberežný, Ludmila Váchová

Nepřítomni:
Hosté:

Schválený program:
1.

Úvod, schválení programu
Přijato usnesení č. 1/2020 (8 - 8,0,0)
Předseda výboru p. Špak přivítal přítomné, po návrhu Ing. Fedura bylo navrhnuto, rozšířit
program o bod týkající se webových stránek města. Všichni přítomní jednomyslně
souhlasili s touto změnou programu výboru. Bod byl zařazen jako 5. bod programu.

2.

Informace o přípravě územního plánu a participativního rozpočtu
Jak pan Špak informoval přítomné, proběhla dvě jednání, kde se připravovalo zadání pro
firmu, která bude zpracovávat návrh územního plánu. Dne 11. 2. 2020 bude další porada.
S MUDr. Marešem přidali dle připomínek z územních skupin další podněty. Firma
zpracovala dokument Průzkumy a rozbory, zástupci všech politických stran dostali její
kopii na CD. Co se týkalo participativního rozpočtu, tak proběhla soutěž na slogan, bylo asi
60 návrhů. Do dubna bude vybrána firma, která technicky zajistí realizaci.
Diskuze:
Ing. Jirsa se tázal, zda se již mohou přihlašovat návrhy do participativního rozpočtu. Dle
p. Špaka, je plán, že tyto náměty se budou moci přihlašovat v březnu či v dubnu. Pak se
z nich vybere a poté vysoutěží, kdo je bude realizovat. Realizace bude v příštím roce. Na
dotaz p. Havlíčka, zda je nutné dát konkrétní návrh řešení, jako např. když je zájem
o revitalizaci, zda musí být uvedeno, že je nutné odbahnění, vyřezání apod. Dle p. Špaka je
dobré mít návrh již zpracovaný, ale budou možné konzultace v rámci odborů magistrátu,
zda je návrh takto realizovatelný. Je také možné se obrátit na organizátora projektu, což je
Odbor rozvoje a veřejných zakázek. Pan Michl uvedl, že o dotace samostatně žádají
subjekty, které nejsou vázány na magistrát, akciové společnosti nebo příspěvkové
organizace jako např. Dopravní podnik, Lesy a rybníky, Správa sportovišť.
příchod Ing. Betáka
Pan Špak doplnil, že se jedná o projekty, které musí být realizovatelné během 12 měsíců,
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může se jednat i o nestavební projekty. Na dotaz Ing. Fedura, zda je zde finanční limit a zda
je nutné mít zpracovaný projekt, např. u rekonstrukce chodníků, pan Špak odpověděl, že
přesnější odpověď mu dá organizátor Odbor rozvoje a veřejných zakázek. Základní
informace je již uvedena na webu města.
Bc. Šustek konstatoval, že některá z usnesení výboru se nedostala ani na radu města, ani na
zastupitelstvo. Na toto téma poté proběhla diskuze. Pan. Špak konstatoval, že pro záznam
ze zastupitelstva není politická vůle, přenos je ale nyní v lepší kvalitě přes Youtube.

3.

Využití aplikace CityVizor pro potřeby města
Jak předseda výboru p. Špak informoval, tato aplikace byla vyvinuta na ministerstvu
financí, její využití je zdarma, je přehledná. Nyní máme rozklikávací rozpočet od firmy
GORDIC, se kterým se nijak dobře nepracuje a je zdlouhavý, nepřehledný. Obrátilo se na
něj s tímto problémem několik zastupitelů. Již hovořil s Mgr. Křížem, vedoucím odboru IT,
jak často se může dělat export dat z účetnictví.
Diskuze:
Nikdo z přítomných navrhovaný systém neviděl, proto Ing. Jirsa navrhnul, zda je nebylo
dobré vizuálně ukázat rozdíly v obou programech. Pan Špak tuto vizualizaci na příští
jednání připraví. Ing. Beták podotknul, je samozřejmě důležité, aby byl program
uživatelsky příjemný, ale podstatná je hlavně aktualizace dat. Dle p. Havlíčka je nyní se
stávajícím programu opravdu složité dopracovat se k nějaké částce. Ing. Jirsa navrhnul
pozvat na tuto prezentaci také zástupce z jiných výborů a skupin.

4.

Zpřístupňování dokumentů ve strojově čitelné podobě
Pan Špak konstatoval, že některé zveřejňované a zasílané dokumenty nejsou ve formátu, ve
kterém se dá počítačově vyhledávat, např. kopie, scany. Rád by tedy navrhnul, aby
dokumenty, které jsou připravované na magistrátu města, které jsou zveřejňované, nebo
zasílané zastupitelům, byly již v počítačově čitelné podobě.
Diskuze:
Na toto téma se poté rozproudila poměrně rozsáhlá diskuze. Přítomní se posléze rozhodli
toto téma odložit na příští jednání. Je potřebné stanovit omezení a limity, odpovědnou
osobu, pravidla.

5.

Webové stránky města
Na dotaz Ing. Fedura odpověděl předseda výboru p. Špak, že co se týká vzhledu, aby byl
web města přístupný i na mobilních zařízení, měl by být v testovací verzi, ale zjistí bližší
podrobnosti. Doufá, že během února bude již v ostré verzi.

6.

Různé
Na dotaz p. Havlíčka na téma zákazu vjezdu motocyklů během adventu a Štědrého dne, se
rozproudila diskuze. Ing. Jirsa poté vznesl dotaz, jakým způsobem by se mohl řešit návrh
územní skupiny č. 2, kdy by rádi užívali část pozemků – louky, které vlastní Jihočeská
univerzita. Na tomto území směrem ke Stromovce, by mohl vzniknout dětský parčík, či
nějaké prolézačky. Zda je toto možné realizovat, když se nejedná o majetek města, či zda je
možné toto přihlašovat do participativního rozpočtu. Na to reagoval p. Špak, že by bylo
vhodné se nejdříve tázat přímo na univerzitě u kompetentních osob, zda mají zájem
a ochotu tento návrh řešit. Až poté pak může být setkání s p. náměstkem
JUDr. Ing. Bouzkem. Na konstatování p. Havlíčka, že se těžko bude budovat dětský park na
cizím pozemku, reagoval Ing. Jirsa, že zařízení by mohlo být mobilní.
Program jednání byl vyčerpán, proto jednání předsedající ukončil. Příští jednání výboru
bude ve středu dne 4. 3. 2020 od 16.00 hod.
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Vysvětlivka: v závorce je uveden výsledek hlasování (x - a,b,c), a = počet hlasujících pro, b =
počet hlasujících proti, c = počet těch, kteří se zdrželi x = počet přítomných členů.
1. jednání výboru pro veřejnou správu a informační technologie bylo ukončeno v 17:15 hod.
Soubor usnesení:
K bodu: Úvod, schválení programu
výbor pro veřejnou správu a informační technologie přijal u s n e s e n í č. 1/2020:
výbor pro veřejnou správu a informační technologie
s c h v a l u j e
rozšíření programu výboru o bod Webové stránky města.

V Českých Budějovicích dne 22. 1. 2020
Zapsal(a): Kamila Průdková, tajemnice výboru

Josef Špak
předseda výboru
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