Primátor statutárního města Prostějov
pan Miroslav Pišťák
Ing. Pavel Burša
Tylova 20, 796 01 Prostějov
V Prostějově 5.11.2012
Vážený pane primátore,
podávám Vám a radě města ke zvážení projekt označený „Transparentní radnice Prostějov“.
Když jsem už před více jak rokem podával na náš úřad podnět ke zveřejnění smluv města a ke zveřejnění faktur
města, bylo mi přislíbeno projednání tohoto návrhu v orgánech města.
Ačkoliv byl podnět ohledně poměrně 2. marginálních záležitosti podán v srpnu roku 2011, dosud úřední
mašinérie nebyla schopna v sobě absorbovat předložené návrhy na zvýšení úrovně transparentnosti v otázce
řízení našeho města. Jsem za roky styku s úřednictvem všeho druhu v tom našem milovaném státě vycvičen na
setrvalém odmítání změn a boj o transparentnost nevzdám jen proto, že nějaký úředník strčí složku s námětem
jinde dávno realizovaným hodně hluboko, aby jí nebylo možno najít a případně někde v systému dohledat, že
máme něco stále před sebou na řešení.
Výsledky posledních krajských voleb totiž ukázaly stále větší krizi tzv. standardních politických stran, které
nedovedou správně interpretovat či podle mne aktivně přijímat podněty od občanů. Vzrůstá odpor či nechuť volit
zavedené politické strany a stoupá touha lidí hledat náhražku. A to buď ve formě solitérních populistů, nově se
vynořujících politických stran s extrémně jednoduchými návody řešení společenské situace či v případě rezignace
na politický systém jako celek ve formě odklonu na všelijaká místní či regionální uskupení řešících konkrétní
věci v místě svého bydliště mimo prostor standardních politických stran.
Napomáháme tomu dění ve skutečnosti i my stereotypním vykonáváním veřejné správy, ačkoliv se nabízí řada
skutečně jednoduchých kroků, nenáročných na rozpočet města, které dovedou zásadně přiblížit správu města
jejich občanům a tím obhájit svoji práci v konkurenci s jinými subjekty v politickém boji.
A Vám, čelným politikům města, ve skutečnosti umožní zavedení nových prvků lidem ukázat, že nehrajete
politickou hru někde v zákulisí šedi skrytých kanceláří, ale s otevřenými kartami, které jste kdykoliv schopni
vyložit lidem na stůl.
Takže k meritu věci. Předkládám ucelený balíček 16 bodů, který při politické chuti a zájmu skutečně na zavedené
mašinérii správy města něco změnit, umožní politikům řídících město říci: „Ano, jsme to my, současná rada
města v čele s primátorem, která naproti praxi minulých let zásadně trhla oponou na radnici a která jde před
voliče s programem transparentnosti a doložila, že ho splnila“.
K bodu 1 a 2 návrhu uvádím, že jde o návrh být více transparentní v otázce jednání rady města. Zákon o obcích
sice říká, že jednání rady je neveřejné, ale to rozhodně neplatí o zveřejnění toho, co na radě vstupuje do jednání a
jaký byl průběh či závěr jednání.
K bodům 3,4,5 návrhu uvádím, že jde o zásadní přelom v řízení města, kdy občan má právo znát, jaké veškeré
smlouvy se uzavírají z pozice města, jaké mnohdy veřejnosti nedefinované závazky město přebírá či jaké benefity
někomu město poskytuje. Jde o 3 různé varianty řešení ať zveřejnění smluv včetně jejich znění, tak případně
zveřejnění soupisu smluv. Mně se osobně nejlépe líbí systém města Nový Jičín.
K bodu 6 uvádím, že mimo smluv je vhodné zveřejnit i faktury města – ty převádí smluvní závazky do praxe a
umožňují transparentnost v tom směru, za co vlastně město utrácí peníze ze schváleného rozpočtu. Nemusí jít
v žádném případě o sofistikovaný a drahý systém sahající přímo do účetního systému, stačí zveřejnit výstupy ve
formě knihy jak vydaných tak přijatých faktur se základními položkami umožňující identifikaci případu.

K bodu 7 on-line přenos z jednání zastupitelstva uvádím jen to, že jsem o tento bod žádal v minulosti taktéž jako
o zveřejnění soupisu faktur a zveřejnění smluv a jak je u nás obvyklé – bez úspěchu. Považuji ho za elegantní
řešení posílení role zastupitelstva a odtajnění toho, jací politici, jaké zájmy a jakou metodou vlastně hájí.
K bodu 8 – jen jde o užší variantu bodu 7 lidem vlastně ukazující, co kdo a jak na zastupitelstvu říkal, když ho
třeba novináři či voliči špatně pochopili či svému politikovi nedejbože v určité věci neporozuměli.
K bodu 9 – svět je zamořen mobilními telefony, mnohdy ve svém okolí vidím tu nepořádek, tu nepravost, tu
poškozený majetek města a poslání MMS na určené místo je otázkou pár sekund, když bude mít město od svých
občanů ( spíše politik od svých voličů) zájem a metodu, jak věc řešit a vyřešit.
K bodu 10 – Rodné listy zakázek ( zejména těch podlimitních) by měly identifikovat více proces posuzování
nabídek, jejich hodnocení a ozřejmit více, kdo soutěžil, s jakými nabídkami, proč konkrétní zakázka byla vybrána
a proč jiná konkrétní zakázka vybrána nebyla. Považuji to za nesmírně důležité zejména u vícekriteriálního
hodnocení zakázek.
K bodu 11 – je spousta drobností otravujících život lidem. Tu demontovaný odpadkový koš, ačkoliv tam 20 let
byl, tu chybějící či poškozené světlo, poškozený chodník. Aplikace na internetu umožní člověku - voliči poslat
okamžitý podnět na určené místo a umožní informaci předat k řešení. Proč touto metodou? Protože pak vím, že
úředník ví, že já vím, že on to ví a ví to všichni, kdo to na netu vidí. Úředník musí něco pro vyřešení dělat. Jinak
to dopadne tak, že já vím, že on o tom ví a dále nic.
K bodu 12 – ano uznávám, sofistikovaná třešnička na dortu. Ale jde o to začít poptávat řešení, aby lidi dovedli
více jednodušeji a pro lidi srozumitelněji nahlédnout do financí města, co město stojí kultura, sociální služby,
školy a školky, kino, divadlo, veřejné finanční podpory všeho druhu a třeba podpora sportu. Míra informací o
tomto je mnohdy zmatená, vytržená z kontextu a je to škoda. Pak lidem chybí patřičná informace o tom, že ne
vše, co je poptávané, je i dosažitelné.
K bodu 13 – varianta bodu 11, umožňujících sledovat, co lidi aktuálně pálí. Ano, u nás diskusní fórum bratru před
mnoha lety bylo, bylo ale postupně „zaniknuto“. Přicházíme tím o jeden z možných zdrojů sledování, co se děje,
kam máme napřít svůj zrak a pozornost a co se třeba vyplatí lidem více vysvětlit či doložit.
K bodu 14 – no nic více neřeknu, než jen to, že je řada akcí, které by bylo záhodno vhodně mediálně prezentovat
a musíme vědět, že klasické tiskoviny lidi přestávající číst, bulvární media o dění ve městě napíší jen v případě
vražd, znásilnění a sražených cyklistů a tolik fandů, co chodí na stránky města zase není. Facebook je součástí
jedné dnešní formy sociálních sítí a dovede lehce oslovit či třeba upozornit na nějaký aktuální děj.
K bodu 15 – podobný bod jak klikací rozpočet v bodu 12. Ale může jít zde určitě o jednodušší formu zveřejnění
čerpání rozpočtu po měsících, nezapomeňme prosím i na obchodní společnosti města jím založené či ovládané.
K bod 16 - mohu říci jen to, že nový chystaný mediální zákon u radničních periodik bude pravděpodobně
nastavovat kriterium vyváženosti na sdělování informací přes medium, jehož provoz je placen z rozpočtu města a
které skoro vždy ovládá vedení města. Podle mne by v zájmu politické kultury měla být u nás z cca rozsahu 32
stran vyčleněna 1 strana Radničních listů na příspěvky opozičních zastupitelských klubů. Dění v politice chápu
v souladu s ústavou a jejím článkem 5 jako souboj politických stran, proto navrhuji rozčlenit 1 stranu pro kluby
opozičních zastupitelů v přiměřeném doporučeném poměru plochy k zisku jejich mandátů. I oni tvoří politický
systém a i oni s námi žijí ve městě a mají právo na přiměřenou reakci na kroky vedení města.
V samostatné tabulce přikládám soupis 16. bodů včetně aktivních odkazů na řešení jinde už vyzkoušená. A pokud
bychom dovedli aplikovat balíček jako celek, určitě řadě našich politických soupeřů vezmeme pověstný vítr
z plachet.
S pozdravem a žádostí po politickou podporu prosazení balíčku jako celek Ing. Pavel Burša

Návrh otevírání radnice směrem k občanům města – projekt „Transparentní radnice Prostějov“
Poř.
1.

3.

Návrh bodu
Zveřejnění zápisu z jednání
rady města
Zveřejnění programu jednání
rady města
Zveřejnění smluv města var.I.

4.

Zveřejnění smluv města var.II.

5.

Zveřejnění smluv města var.III. Nový Jičín

6.

Zveřejnění faktur města

Hodonín

http://www.hodonin.eu/zverejnene-faktury/ds-48779/p1=49772

7.

Přímý přenos jednání
zastupitelstva včetně archivu
z minulých zasedání
Zvukový záznam z jednání
zastupitelstva po jednotlivých
bodech
MMS oznamovatelna na
podněty občanů
Zveřejnění zápisů výběrové
komise při hodnocení nabídek
zakázek – Rodné listy zakázek
Dotazy a náměty směrované
k úředníkům města
Klikací rozpočet města

Třebíč

http://www.trebic.cz/zastupitelstvo-2010-2014/ms-9408/p1=9124
http://www.trebic.cz/vismo/videoarchiv.asp?p1=9124
http://www.jihlava.cz/vismo/dokumenty2.asp?id_org=5967&id=465439
http://www.jesenik.org/usneseni-zastupitelstva/38768-17-zasedani-zastupitelstva-mesta-jeseniku.html

2.

8.

9.
10.

11.
12.
13.
14.
15.
16.

Diskusní fórum na webu města
Využití Facebooku jako
informačního zdroje
Průběžné informace o čerpání
rozpočtu města
Radniční listy – prostor pro
opozici a občany

Vzory řešení
Mělník

Odkaz na ukázku řešení
http://www.melnik.cz/radnice-a-urad/rada-a-zastupitelstvo/rada-mesta/zapisy/rok-2012/zapisy-z-jednani-rm-z-roku-2011.html

Praha 4

http://www.praha4.cz/SAMOSPRAVA/Rada-mestske-casti/Terminy-a-program-jednani

Praha

http://www.praha.eu/jnp/cz/home/magistrat/uredni_deska_a_oznameni/evidence_smluv

Hodonín

http://www.hodonin.eu/zverejnene-smlouvy/ds-48778/p1=49773

Jihlava
Jeseník

http://www.novy-jicin.cz/cz/urad/smlouvy/

Hradec
Králové
Semily

http://www.hradeckralove.org/urad/mms-podnety

Lanškroun

http://www.lanskroun.eu/cz/mesto/moduly/dotazy-a-namety/

Praha

http://rozpocet.praha.eu/

Zlín
Olomoucký
kraj
Roztoky

http://www.zlin.eu/page/24865.diskusni-forum/
http://www.facebook.com/pages/Olomouck%C3%BD-kraj-ofici%C3%A1ln%C3%AD-str%C3%A1nka/228288367184502

Praha 3

http://www.praha3.cz/public/87/ed/c8/132185_54369_RN_12_10.pdf
http://www.kauza3.cz/kauza-radnice/top-09-cssd-a-zns-v-praze-3-podepsaly-koalicni-dohodu-doplneno.html

http://www.semily.cz/cz/podnikatel/verejne-zakazky/archiv-verejnych-zakazek/cyklostezka-regulace.html

http://www.roztoky.cz/cerpani-rozpoctu

