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Roberte,
na základě některých Tvých podnětů z konce minulého roku zasílám po
projednání ve vedení města a prověření řádného postupu pro jejich
naplnění formou konzultací s MV ČR a KÚ JČ kraje příslušné informace.
Krátce zmiňuji, že se zásadně jedná o záležitosti v oblasti samosprávné
působnosti města a nebylo příliš jednoduché získat odpovídající názory
na danou problematiku ze strany oslovených pracovníků MV ČR na různých
úrovních. Omlouvám se, že uvedeného důvodu dostáváš odpověď až nyní, ale
nemělo příliš smysl pouze průběžně informovat, že některé věci jsou
předmětem jednání a navíc se termínově promítly do období Vánočních
svátků.
Zpět k tématům:

1) Žádost o zasílání monitoringu tisku zastupitelům města:
Zde jsi odpověď již obdržel z kanceláře starosty. Ilona Horálková
splnila zadání starosty, takže věc považuji za vyřízenou. Připomínám, že
informování o činnosti města je v souladu s ustanovením § 103 odst. 4,
písm. b) zákona o obcích kompetencí starosty obce, a Tvůj požadavek sem
vůbec nelze zařadit.

2) Žádost o podporu aktivit ve SMO ČR:
Výpis ze zápisu usnesení z jednání Rady města Prachatice dne 16.12.2014
jsi v elektronické formě (e-mail) předpokládám obdržel, informaci o
výsledku projednání a přijatém usnesení jsem Ti sdělil na základě Tvého
telefonického dotazu již dne 17.12.2014 (po 19té hodině)

3) Žádost o doplnění grafů cen veřejných zakázek do webového rozhraní:
Záležitost bude projednána na schůzi rady města dne 12.1.2015. O
výsledku budeš řádně informován.

4) Žádost o zasílání zápisů z porad vedoucích odborů a podkladů z rady
města:
Zde je vhodné stanovisko rozdělit dle získaných informací od nadřízených
orgánů veřejné správy na na dvě oblasti:
- Porady vedoucích odborů MěÚ - zákon o obcích se touto problematikou
nezabývá. Jedná se fakticky o porady úřadu (starosta a místostarosta
jsou dle § 109, odst. 1 zákona o obcích součástí městského úřadu),
automatický nárok pro další osoby nevzniká, může se však objevit v
některých záležitostech týkající se funkce člena zastupitelstva. Zde je
dle dosažitelných informací předpoklad jednotlivé (konkrétní) žádosti
člena zastupitelstva a jejího vyřizování v souladu s ustanovením § 82
zákona o obcích..
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- Podklady pro radu města - zde je situace poměrně jednoznačná, dle
stanoviska MV ČR má zastupitel města právo požádat o poskytnutí podkladů

pro schůzi rady města v jakýkoliv časový okamžik (podrobněji lze upravit
v jednacím řádu rady města)

Přeji hezký večer a klidný víkend Karel

Ing. Karel Pašek
tajemník MěÚ

Velké náměstí 3, 383 01 Prachatice
http://www.prachatice.eu/
tel.: +420 388607565
mobil: +420 724124963
fax: +420388313567
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