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Zápis z jednání komise pro transparentnost a informatiku 

č. 5 

Datum jednání: 24. 09. 2020 

Místo jednání: Distanční jednání 

Začátek jednání:  17.35 h 

Konec jednání:  18.51 h 

Jednání řídil: Štěpán Štrébl 

Počet přítomných členů: 8, komise je usnášeníschopná 

Přítomní (podle prezentační listiny): Alexander Bellu, 

 Liam Bibikov, 

 Michal Červený, 

 Roman Nováček, 

 Josef Šmída, 

 Tomáš Štampach, 

 Štěpán Štrébl, 

 Jakub Vyplel. 

Prezenční listina je nedílnou součástí tohoto zápisu, nepodléhá zveřejnění umožňující dálkový 

přístup. 

Omluveni: Petra Sedláčková 

  

Přítomní hosté: - 

 

Počet stran: 3 

Tajemník: Tomáš Hilmar 

Ověřovatel zápisu: Tomáš Štampach  
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Program jednání: 

1. Zveřejnění obsahu intranetu 

2. Úkoly radnice v oblasti informatiky 

3. Školení digitálních kompetencí zaměstnanců úřadu 

4. Různé 

 

Hlasování: 8 pro, 0 proti, 0 zdržel se – schváleno 

1. Bod jednání - Zveřejnění obsahu intranetu  

Byl projednán záměr zveřejňovat obsah intranetu prostřednictvím internetu bez omezení okruhu 

uživatelů. 

Usnesení 

Komise pro transparentnost a informatiku doporučuje RMČ zveřejnit obsah intranetu, kde je to dle 

zákona možné. 

Hlasování: 5 pro, 1 proti, 2 zdržel se – přijato 

Usnesení 

Komise pro transparentnost a informatiku doporučuje RMČ při tvorbě a publikaci dokumentů v 

budoucnosti zajistit nezbytná autorská práva, která umožní zveřejnění díla. 

 

Hlasování: 4 pro, 1 proti, 3 zdržel se – nepřijato 

Usnesení 

Komise pro transparentnost a informatiku doporučuje RMČ zveřejnovat veškerý obsah typově 

odpovídající obsahu intranetu, který je možný dle zákona 106/1999 sb. zveřejnit.  

 

Hlasování: 5 pro, 1 proti, 2 zdržel se – přijato 

2. Bod jednání - Úkoly radnice v oblasti informatiky 

p. Hilmar stručně seznámil členy komise s aktuálně probíhajícími úkoly, které v současné době řeší 

odbor informatiky. 

Usnesení 

Bez přijatého usnesení. 

3. Bod jednání - Školení digitálních kompetencí úřadu 

Bod byl projednán v rámci diskuze. 
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Usnesení 

Komise pro transparentnost a informatiku doporučuje RMČ zajistit systém zvyšování digitálních 

kompetencí zaměstnanců úřadu. 

Hlasování: 8 pro, 0 proti, 0 zdržel se – přijato 

4. Různé 

Členům komise pro transparentnost a informatiku byl poskytnut s předstihem grafický návrh portálu 

městské části, bude projednán na samostatném jednání komise 8. 10. 2020 od 17:30. P. Štrébl zajistí 

doplňující informace, zejména informaci o tom, zda existuje konkurenční návrh, wireframe, seznam 

změn a cena za re design webu. 

Prezenční listina z tohoto jednání bude opatřena poznámkou o distanční účasti, nebude fyzicky 

podepisována. 

 

Usnesení 

Bez přijatého usnesení. 

Další termín řádného jednání komise 29. 10. 2020 od 17:30 

 

 

Zapsal Tomáš Hilmar, tajemník komise  

Ověřil Tomáš Štampach, ověřovatel  

Schválil Štěpán Štrébl, předseda komise  




