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Volební období 8 (2018 - 2022)

ZÁPIS
z 1. jednání výboru ZM pro veřejnou správu a informační technologie
konaného dne 18. 12. 2018
Přítomni:

Ing. Daniel Beták, Ing. Tomáš Fedur, Jaroslav Havlíček, Vladimíra Hrušková,
Ing. Ivan Jirsa, MUDr. Lukáš Mareš, Mgr. Ivan Nadberežný, Ludmila Váchová

Omluveni:

Štěpán Malík, Jan Michl, Bc. Tomáš Šustek

Nepřítomni:
Hosté:

Schválený program:
1.

Zahájení jednání a schválení programu
Výbor se sešel v zasedací místnosti č. 203, historické budovy radnice, nám. Př. Otakara II.,
České Budějovice. Jednání bylo zahájeno v 16:00 hodin a řídil ho po celou dobu předseda
výboru MUDr. Lukáš Mareš.
Předseda výboru přivítal přítomné členy výboru. Z jednání výboru se omluvili Štěpán
Malík, Jan Michl a Bc. Tomáš Šustek. Počet přítomných členů byl 8. Členové výboru vzali
na vědomí navržený program jednání.
Pořízením zápisu z jednání byla pověřena tajemnice výboru paní Terézia Ollé.

2.

Seznámení členů výboru
Dr. Mareš – na úvod bodu představil sebe, dále uvedl, že výbor pro VS a IT by měl svojí
koncepcí částečně navázat na činnost územního výboru ZM, který fungoval v uplynulém
volebním období, částečně směrovat k IT a modernizaci města v tomto směru.
Mgr. Nadberežný – v uplynulém volebním období byl předsedou územního výboru,
v krátkosti seznámil přítomné s činností výboru, formou činnosti územních skupin a jejich
spolupráce s územním výborem
Dále proběhlo představení přítomných členů výboru a jejich představ o činnosti výboru.

3.

Návrh statutu výboru
Dr. Mareš – návrh statutu byl členům výboru zaslán mailem k připomínkování, došlé
připomínky budou zapracovány, následně bude návrh statutu konzultován s právním
oddělením magistrátu města a nakonec předložen zastupitelstvu města

4.

Náplň činnosti výboru
Dr. Mareš – výbor by měl v rámci své činnosti částečně navázat na činnost předchozího
územního výboru ve spolupráci s územními skupinami, záměrem do budoucna je přeměna
územních skupin na osadní, respektive místní výbory, což je již legislativou upravená,
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formalizovaná struktura, která předsedům výborů dává určité pravomoci, které nyní
předsedové těch skupin nemají. Navrhl pozvat na příští jednání výboru zástupce
jednotlivých územních skupin, rozdělení skupin mezi členy výboru, do každé skupiny
jednoho zástupce – člena výboru.
J. Havlíček – předsedové i členové územních skupin projevili zájem o setrvání ve funkci
a na navázání spolupráce s nově vzniklým výborem
Dr. Mareš – chtěl by pokračovat ve shromažďování podnětů od územních skupin a jejich
zprostředkování, řešení na úrovni vedení města, náměstků primátora

5.

Různé
Členové výboru se shodli na tom, že jednání výboru bude veřejné.

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 ZM pro veřejnou správu a informační technologie bylo ukončeno v 17:10
hod.
Soubor usnesení:
V Českých Budějovicích dne 18. 12. 2018
Zapsal(a): Terézia Ollé, tajemnice výboru

MUDr. Lukáš Mareš
předseda výboru
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