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Volební období 8 (2018 - 2022)

ZÁPIS
z 3. jednání výboru pro veřejnou správu a informační technologie
konaného dne 26. 8. 2020
Přítomni:

Ing. Daniel Beták, Ing. Tomáš Fedur, Štěpán Malík, Jan Michl, Mgr. Ivan
Nadberežný, Josef Špak, Bc. Tomáš Šustek

Omluveni:

Jaroslav Havlíček, Vladimíra Hrušková, Ing. Ivan Jirsa, Ludmila Váchová

Nepřítomni:
Hosté:

Mgr. Tomáš Kubeš

Schválený program:
1.

Úvod, schválení programu
Přijato usnesení č. 3/2020 (7 - 7,0,0)
Předseda výboru p. Špak všechny přivítal a navrhl rozšířit program o další bod, plán výboru
na příští pololetí. Přítomní členové výboru poté schválili všechny nové body programu
v předloženém znění.

2.

Prostor pro hosty
Pan Špak představil Mgr. Kubeše, vedoucího odboru SVS a vyzval ho, aby přítomné
informoval o spolupráci s územními skupinami. Dle Mgr. Kubeše občané vyjadřují více
nespokojenost, než naopak. Ohledně spolupráce s územními skupinami preferuje osobní
jednání buď s předsedy, nebo přímo s celou skupinou. Setkání jsou vždy přínosná. Některé
navrhované podněty jsou již v řešení, např. letos bude zase o něco více vánočních stromů
ve městě. Zájem je o dětská hřiště, ne vždy se dá vyhovět požadavku, někdy to není
uskutečnitelné, je nutné posuzovat více aspektů. Spektrum práce SVS je velice široké, přes
trávníky, odpady, zeleň.
Diskuze:
Pana Malíka, který má na starosti územní skupinu č. 3 na Vltavě, zajímalo, zda v rámci
územních skupin řeší pouze problémy, které jsou zaznamenané v tabulce, nebo i jiné. Dle
Mgr. Kubeše řeší podněty, které obdržel od Ing. Šrama z útvaru hlavního architekta, kde
jsou výměny dopravního značení, zpomalovací pruhy apod., které se snaží postupně
zpracovat. Přímé podněty z územních skupin neobdržel, neví, zda ho obdrželi již konkrétní
zaměstnanci. Poté p. Malík vznesl dotaz na p. Špaka s tím, že bylo řečeno, že nemají
komunikovat přímo s odbory, ale s předsedou výboru. Teď se dozvídá, že zde není žádná
další vazba. Dle Mgr. Kubeše pokud dostanou podnět, třeba emailem, není problém se jím
zabývat. Pan Špak reagoval, že neví, že tyto podněty nemá, domluví se s ním na schůzce.
Dle Mgr. Nadberežného, SVS supluje chybějící Ředitelství technických služeb, což je pro
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tento odbor mimořádně náročný úkol vůči majetku města a jeho údržbě. Např. lavičky
v parku v Čechově ulici nejsou v dobrém stavu, park navíc není používaný. Mgr. Kubeš ví
o této situaci, možná by bylo řešením park zrušit, či jinak upravit. Během 2 let ale tudy
povede kabel vysokého napětí a v parku Polní bude montážní jáma. Park bude pak v rámci
úprav po této výstavbě upraven, nebo zmizí. Další možností je udělat novou
architektonickou studii na parčík na Vrchlickém pobřeží. Dle Mgr Nadberežného je vidět,
jak mají v obcích, které mají technické služby, natřené lavičky, upravené a prořezané
stromy apod. Tady tomu tak není, ale v našem systému nákupu služeb od dodavatelských
firem nelze tyto svým způsobem drobné údržby zajišťovat. Měli bychom tyto údržbové
úkoly, zejména péči o stromy a keře a zvláště o drobný mobiliář města (lavičky, zábradlí,
sochy, apod.) zajišťovat prostřednictvím např. městské společnosti Lesy a rybníky s.r.o.,
kde by se určitě našlo pro několik řemeslných profesí celoroční pracovní vytížení. Dle
Mgr. Kubeše opravdu údržba v tomto směru takřka neprobíhá, navíc by byla potřeba natřít
i mosty a lávky. Mobiliář města je také velice nejednotný a těžko se pak shání servis.
Dle p. Michla by měla být aspoň jednou za 14 dní provedena kontrola odpadkových košů
např. ve Stromovce, kde někdy přetékají a jsou nevysypané. Jsou pak kritizovaní úředníci,
ale pokud někdo z nich nespolupracuje, měl by se přímo konkretizovat. Dále ho zajímal
problém odtahu autovraků. Mgr. Kubeš informoval, že jedna z jeho kolegyň se nyní skoro
na celý úvazek věnuje pouze likvidaci autovraků. Dále přítomným vysvětlil postup celého
procesu přes vytipování vozu, stanovisko odboru dopravy, výzvy majitelům, znalecké
posudky až po odtah. Vozy jsou odtaženy na parkoviště Dopravního podniku, dále na
letiště. Tyto parkoviště se ale plní, vozy již brzo nebudou mít kam dát. Celý proces je navíc
velice zdlouhavý, někdy trvá i rok.
Mgr. Nadberežný je toho názoru, že pokud v některé lokalitě odpadové nádoby nestačí,
město by mělo dát rovnou větší, nebo vytvořit nové odpadiště. Podotkl, že u některých
kontejnerů je i nábytek. Mgr. Kubeš informoval, že v letošním roce již mají rozpočtová
opatření na odstranění černých skládek. Vysvětlil, že veškerý odpad, který není uložen
v určené nádobě, je považován za skládku. Odpadu ale přibývá a situace se stále zhoršuje.
Na nám. M. Švabinského v Mladém byla situace nejhorší, byli nuceni tam odpadiště rovnou
zrušit, zastavovali tam projíždějící vozy „dovolenkářů“. Situace se pak zklidnila, nebyla
bohužel již jiná možnost. Vše stojí opravdu veliké peníze, od jeho nástupu do funkce, je
svoz skoro na dvojnásobku, ale stejně to nestačí.
odchod Mgr. Kubeše

3.

Plán práce výboru
Přijato usnesení č. 4/2020 (7 - 7,0,0)
Předseda výboru p. Špak navrhnul přítomným nové termíny jednání výboru, vyzval je
k novým návrhům a připomínkám. Přítomní neměli žádné jiné návrhy.
16. 9. 2020
7. 10. 2020
11. 11. 2020

4.

Návrhy v oblasti veřejné správy a IT
Přijato usnesení č. 5/2020 (6 - 6,0,0)
Pan Špak konstatoval, že od členů výboru neobdržel žádné nové návrhy či podněty. Zjistil
ale, že na webu města je velké množství nefunkčních odkazů a odkazů na aktuality z médií,
který vedou na úřední desku, ale po sejmutí aktuality z této úřední desky pak vykazují
chybu o zamítnutí přístupu. Již kontaktoval IT odbor.
odchod Ing. Fedura
Dalším problémem je pomalé načítání webových stránek města, což ovlivňuje efektivitu
úředníků magistrátu. Když se „klikne“ na stránku, tak to trvá skoro 3 vteřiny, což je
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nepřijatelné. Dle vedoucího IT je to věc, která se musí řešit s dodavatelem stránek. Výbor
by měl doporučit zastupitelstvu, aby se tímto problémem někdo zabýval.
Diskuze:
Bc. Šustek namítnul, zda by nebylo lepší kontaktovat přímo IT? Dle p. Špaka již vyčerpal
všechny možnosti.

5.

Návrhy na základě podnětů územních skupin
Přijato usnesení č. 6/2020 (6 - 6,0,0)
Předseda výboru sdělil, že vzhledem k mimořádné situaci ohledně covidu, nevzešly
z některých územních skupin od dubna žádné nové podněty. Informoval přítomné, že
předseda územní skupiny č. 6 v Suchém Vrbném p. Tesárek, chce předat funkci předsedy
komise. Bohužel se nenašel žádný vhodný nástupce, tak bude vykonávat i funkci předsedy
této skupiny. Proto by chtěl zažádat o návrh zastupitelstvu, aby mohl být jmenován.
Ve statutu výboru je uvedeno, že územní skupiny se schází minimálně 8x do roka, ale
vzhledem k letošní mimořádné situaci, nebude toto splněno. Jakmile obdrží termíny
schůzek jednotlivých územních skupin, doplní je do sdílené tabulky.
Diskuze:Mgr. Nadberežného zajímalo, zda p. Špak bydlí v lokalitě v Suchém Vrbném. Po
jeho zamítavé odpovědi, dodal, že předsednictví je hlavně o komunikaci s místními lidmi
a domnívá se, že předseda by měl pocházet z dané oblasti. Má tip na osobu, která by tuto
funkci mohla vykovávat a bude se snažit toto dojednat. Pan Špak souhlasil. Nyní ještě nemá
všechny termíny. V krátkosti také seznámil přítomné se stávajícím stavem vyřešených
a nevyřešených podnětů od jednotlivých skupin

6.

Různé
Pan Malík se tázal, jakým způsobem se řeší podněty územní skupiny č. 3. Měli v březnu
vytyčit 3 nejpalčivější problémy, ale nemá zpětnou odezvu. Tyto problémy byly uvedeny
v zápisu skupiny. Pan Špak slíbil kontrolu, bude pak přítomné informovat.

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.
3. jednání výboru pro veřejnou správu a informační technologie bylo ukončeno v 17:45 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. 3/2020:
výbor pro veřejnou správu a informační technologie

I.
II.

b e r e n a v ě d o m í
změnu v programu výboru.
s c h v a l u j e
nové znění celého programu jednání výboru.

K bodu: Plán práce výboru
výbor pro veřejnou správu a informační technologie přijal u s n e s e n í č. 4/2020:
výbor pro veřejnou správu a informační technologie
s c h v a l u j e
uvedené termíny svých jednání pro II. pol. 2020 - 16.9.2020, 7.10.2020, 11.11.2020.
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K bodu: Návrhy v oblasti veřejné správy a IT
výbor pro veřejnou správu a informační technologie přijal u s n e s e n í č. 5/2020:
výbor pro veřejnou správu a informační technologie

I.
II.

d o p o r u č u j e
zastupitelstvu města, uložit kontrolu nefunkčních odkazů na webu města.
d o p o r u č u j e
zastupitelstvu města, zadat odboru informačních a komunikačních technologií analýzu rychlosti
odezvy webových stránek.

K bodu: Návrhy na základě podnětů územních skupin
výbor pro veřejnou správu a informační technologie přijal u s n e s e n í č. 6/2020:
výbor pro veřejnou správu a informační technologie
b e r e n a v ě d o m í
rezignaci předsedy územní skupiny č. 6 p. Tesárka.

V Českých Budějovicích dne 26. 8. 2020
Zapsal(a): Kamila Průdková, tajemnice výboru

Josef Špak
předseda výboru
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