
Návrh na změnu jednacích řádů výborů zastupitelstva
(finančního a kontrolního výboru)

V souvislosti  se změnou metodického pokynu ministerstva vnitra o zveřejňování zápisů výborů
zastupitelstva (text metodického pokynu připojuji  na závěr tohoto návrhu) od 1.8.2019 navrhuji
úpravu jednacích řádů výborů zastupitelstva. 
Na základě této úpravy také navrhuji úpravu či vypuštění všech bodů příslušných jednacích řádů,
včetně jednacího řádu zastupitelstva, které by s tímto novým bodem byly v rozporu.

Text bodu:

Zápis  z  jednání  výboru bude zveřejněn úřadem městského obvodu Ostrava-Hrabová po jeho
obdržení, na webových stránkách městského obvodu, bez zbytečného odkladu a při respektování
zákonných  norem  na  ochranu  informací.  Zápisy  výboru,  v  jeho  původní  podobě,  budou
bezodkladně předloženy v místě a úředních hodinách úřadu městského obvodu Ostrava-Hrabová,
pokud o toto občan projeví zájem. Zápis bude úřadem také bezodkladně rozeslán elektronickou
cestou  všem zastupitelům,  pokud  tato  existuje,  a  to  v  jeho  původní  podobě.  Kopie  zápisu  v
původní  podobě  bude  také  nedílnou  součástí  materiálu  pro  nejbližší  nadcházející  jednání
zastupitelstva.

Aktuální znění metodického pokynu:

METODICKÉ DOPORUČENÍ K ČINNOSTI ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ 3.1

Výbory a komise orgánů územních samosprávných celků

Podle právního stavu k 1. 8. 2019

8) Kdy, resp. jakým způsobem jsou výstupy (např. usnesení) výboru zveřejnitelné?
Byť ustanovení § 119 odst. 4 a odst. 5 zákona o obcích výslovně zmiňuje pouze zápis, který musí
výbor pořídit o provedené kontrole, nejčastějším výstupem činnosti výborů jsou usnesení, do nichž
lze nahlížet přímo s odkazem na ustanovení § 16 odst. 2 písm. e). Zápis o provedené kontrole má
pak specifickou povahu a   jeho zpřístupnění je možné v rámci obecného režimu zákona č. 106/1999
Sb., o svobodném přístupu k  informacím.
Veškeré výstupy výboru, ať už se jedná o usnesení, zápisy, návrhy, stanoviska atd., dostávají svou
finální podobu v okamžiku projednání  a schválení  v samotném výboru.  Od  tohoto okamžiku jde
o existující, a  tudíž „zpřístupnitelnou“ informaci. Posunutí zveřejnění konkrétních výstupů výborů
až  k okamžiku zařazení na program jednání zastupitelstva by nebylo logické. V takovém případě
by  občanům  nebylo  umožněno  vyjadřovat  na zasedání  zastupitelstva  obce  svá  stanoviska
k projednávaným věcem [jak umožňuje ustanovení § 16 odst. 2 písm. c) zákona o  obcích], neboť
by jim předem nebyl  a ani  nemohl být  znám obsah projednávané věci.  V případě zveřejňování
výstupů výboru samozřejmě musí být zajištěna ochrana všech informací, u nichž tak ukládá zákon
(srov. § 5 odst. 7 a § 7 až § 11 zákona č. 106/1999 Sb.)

V Ostravě 30.11.2019

Navrhovatel:

Milan Slíva, zastupitel městského obvodu Ostrava-Hrabová


