STATUT
Výboru pro veřejnou správu a informační technologie Zastupitelstva města České
Budějovice
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Článek 1
Úvodní ustanovení
Výbor pro veřejnou správu a informační technologie Zastupitelstva města České
Budějovice (dále jen „Výbor“) je odborným iniciativním orgánem Zastupitelstva
města České Budějovice (dále jen „zastupitelstvo“) pro oblast rozvoje, organizace
a působnosti veřejné správy se zaměřením zejména na oblast rozvoje digitálních
služeb a využití informačních a komunikačních technologií (dále jen „ICT“) ve
veřejné správě ve smyslu zákona č. 365/2000 Sb. a aplikaci doporučení
„Strategického plánu města České Budějovice na období 2017-2027“ a dalších
strategických a koncepčních dokumentů města, metodiky „Konceptu inteligentních
měst“ z roku 2015 zveřejněného Ministerstvem pro místní rozvoj, Informační
koncepce České republiky „Digitální Česko“ z roku 2018 schválené Vládou České
republiky a „Zásadami pro tvorbu digitálně přívětivé legislativy“ z roku 2017
zpracované Úřadem vlády České republiky.
Výbor byl zřízen usnesením zastupitelstva ze dne 15.11.2018 č. 10/U/2018.
Činnost, postavení a jednání Výboru jsou upraveny zákonem č. 128/2000 Sb.,
o obcích (obecní zřízení) a přílohou č. 2 jednacího řádu zastupitelstva (jednací řád
výborů zastupitelstva), oba dokumenty v platném znění.
Výbor se ze své činnosti odpovídá zastupitelstvu, má právo předkládat návrhy
k zařazení na pořad jednání zasedání zastupitelstva. Výbor předkládá zastupitelstvu
na závěr každého roku daného volebního období souhrnnou zprávu o své činnosti.
Výbor zajišťuje vedení činnosti územních skupin.
Článek 2
Působnost Výboru

Výbor ve své vlastní činnosti:
a. iniciuje aplikaci a realizaci opatření a doporučení uvedených
v koncepčních a strategických dokumentech dle článku 1 odst. 1, a to
zejména v oblasti veřejné správy, rozvoje digitálních služeb,
eGovernmentu, využití ICT, transparentnosti procesů, participace občanů,
jejich informovanosti a komunikace s nimi a na základě návrhu zřizovatele
též v oblasti corporate governance (pravidla správy a řízení městských
společností, zejména s ohledem na zajištění efektivnosti a dlouhodobé
kontinuity procesů),
b. analyzuje služby veřejné správy a související ICT služby města a na
základě toho navrhuje nápravná a rozvojová opatření,
c. monitoruje návrhy dlouhodobých a střednědobých koncepcí, analýz,
výhledů a směrů rozvoje informační společnosti, eGovernmentu, ICT,
inteligentních měst, reformy veřejné správy a jiných vzniklých na úrovni
ústředních orgánů státní správy a Jihočeského kraje a informuje o nich
zastupitelstvo,

d. navazuje na činnost Územního výboru zřízeného ve volebním období
zastupitelstva č. 7 se zachováním organizační struktury a náplně činnosti
územních skupin, jejich organizační řád tvoří přílohu č. 1 tohoto statutu.
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Článek 3
Organizace činnosti Výboru
Činnost Výboru se řídí platným jednacím řádem zastupitelstva.
Program zasedání Výboru sestavuje jeho předseda na základě podnětů územních
skupin, členů Výboru, rady města, zastupitelstva a své vlastní iniciativy.
Předseda Výboru shromažďuje podněty získané od občanů či územních skupin.
Tyto podněty bezodkladně projednává s věcně příslušnými členy rady města
a odbory magistrátu, a to za účelem jejich vyřešení.
O výstupech z těchto jednání informuje členy Výboru na jeho zasedáních.
Výbor stanoví rozdělení svých členů do jednotlivých územních skupin, tito členové
budou působit jako prostředníci předávající informace oběma směry.

Článek 4
Závěrečná ustanovení
1. Tento statut je schvalován Výborem, na vědomí jej bere rada města a zastupitelstvo.

Příloha č. 1
Organizační řád územních skupin
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Článek 1
Úvodní ustanovení
Územní skupiny jsou poradním a iniciačním orgánem zřízeným
zastupitelstvem města za účelem:
a. rozvoje pozitivních vztahů mezi občany a magistrátem města,
b. sběru podnětů občanů ke zlepšení činnosti veřejné správy a rozvoje
města,
c. vytváření zpětné vazby při rozhodování o společensky významných
záměrech města.
Územní skupiny předávají své podněty a poznatky k projednání s věcně
příslušnými členy rady města a odbory magistrátu, případně zastupitelstvu,
a to prostřednictvím předsedy Výboru.
Organizují veřejné schůze občanů za účelem diskuze o významných
záměrech města.
Na svém jednání si mohou prostřednictvím předsedy Výboru vyžádat účast
členů jiných orgánů města, zaměstnanců magistrátu nebo představitelů
městských organizací.

Článek 2
Ustanovení územních skupin
1. Územní skupiny
1) jsou ustanoveny na území města specifikovaném v čl. 3 této přílohy,
2) se schází podle potřeby, zpravidla osmkrát ročně,
3) jednají veřejně.
2. Členem může být každý občan s trvalým bydlištěm na území příslušné územní
skupiny, seznam členů eviduje předseda územní skupiny.
3. Každá územní skupina je vedená jejím předsedou.
4. Předseda územní skupiny
1) je jmenován zastupitelstvem na návrh Výboru,
2) svolává a řídí její jednání,
3) má povinnost vypracovat zápis či jinou formu výstupu, na které se
s předsedou Výboru dohodne, a to za účelem informování Výboru
o uskutečněných jednáních a projednávaných podnětech,
4) má povinnost součinnosti s Výborem.
5. Kontaktní informace na předsedy územních skupin, termíny jejich jednání a výstupy
z těchto jednání budou zveřejněny na webových stránkách města.
Článek 3
Vymezení lokalit pro účely činnosti územních skupin
1. Vnitřní město – historické jádro města a přilehlé části Pražské předměstí,
2. Čtyři Dvory a sídliště Šumava, Litvínovické předměstí a Švábův Hrádek (vymezená
ulicemi M. Horákové, Na Dlouhé louce, Levobřežní komunikací, Boreckého ulicí
a Husovou třídou),
3. Vltava, Vrbenské rybníky a České Vrbné,
4. Sídliště Máj a Branišovská (vymezená ulicemi M. Horákové a Branišovská),
Zavadilka, Haklovy Dvory,
5. Linecká čtvrť - část, Vídeňská čtvrť, Krumlovské předměstí, Rožnov,
6. Suché Vrbné, Mladé, Nové Hodějovice,
7. Brněnské předměstí, Husova kolonie, Pekárenská a Okružní, Nemanice, Kněžské
Dvory, Nové Vráto,
8. Kaliště a Třebotovice.

