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Pražská 13

252 61  Jeneč

Vážení zastupitelé,

dovoluji si Vás upozornit na iniciativu "Průhledná radnice", která prosazuje drobné změny v dobrovolném zveřejňování
informací z činnosti radnice, které však usnadní občanům kontrolu nad fungováním samosprávy a úřadu a mohou tak
pozitivně aktivovat a zapojit občany do činnosti obce.

V souladu s § 16 odst. 2 písm. g) zákona č. 128/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů ("zákon o obcích") podávám
tímto zastupitelstvu obce Dobrovíz tento návrh na přijetí níže uvedeného usnesení a požaduji jeho projednání
zastupitelstvem.

V případě, že by návrh nebyl přijat, jsem připraven/a ve spolupráci se serverem pruhledna-radnice.cz založit přípravný
výbor pro místní referendum o těchto otázkách.

----------
USNESENÍ

Zastupitelstvo obce Dobrovíz pověřuje orgány obce Dobrovíz naplňováním následujících požadavků:

1. Obec zveřejní na internetu bez omezení přístupu po dobu jejich platnosti všechny kopie smluv, dodatků, příloh,
předávacích protokolů a zpráv z kontrol s výjimkou veřejnoprávních smluv k výkonu přenesené působnosti, se
začerněnými či anonymizovanými údaji, které by mohly vést k identifikace fyzických osob a s výjimkou smluv, které
nelze zveřejnit z důvodu hrozby sankce.

2. Obec nesmí, s výjimkou veřejnoprávních smluv k výkonu přenesené působnosti, uzavřít smlouvu, kterou není možné
zveřejnit bez hrozby sankce.

3. Obec bude na internetu bez omezení přístupu zveřejňovat všechny výdaje obce vyšší než 30.000 Kč a to s
jmenovitým určením, jedinečným avšak anonymizovaným v případě fyzických osob, každého adresáta platby a
platebního důvodu ve formě odkazu na konkrétní smlouvu či zdůvodnění, nejpozději vždy od třicátého dne od provedení
platby po dobu alespoň 5 roků od jejího provedení.

4. Zastupitelstvo obce bude ve všech věcech kromě voleb a odvolávání orgánů hlasovat veřejně. Kopie zápisu z jednání
zastupitelstva bude anonymizovat údaje o fyzických osobách s výjimkou členů zastupitelstva. Zápis z jednání
zastupitelstva obce u každého hlasování s výjimkou voleb a odvolávání orgánů bude vždy jmenovitě uvádět který
zastupitel hlasoval pro návrh, který proti návrhu, který se zdržel hlasování, a který nebyl přítomen. Zápis z jednání
zastupitelstva obce bude po dobu alespoň 5 let umístěn bez omezení přístupu na internetu.

5. Je-li zřízena, rada obce bude ve všech věcech kromě voleb a odvolávání orgánů hlasovat veřejně. Kopie zápisu z
jednání rady, je-li zřízena, bude anonymizovat údaje o fyzických osobách s výjimkou členů zastupitelstva a rady. Zápis z
jednání rady obce, je-li zřízena, u každého hlasování s výjimkou voleb a odvolávání orgánů bude vždy jmenovitě uvádět
který radni hlasoval pro návrh, který proti návrhu, který se zdržel hlasování, a který nebyl přítomen. Zápis z jednání rady
obce, je-li zřízena, bude po dobu alespoň 5 let umístěn bez omezení přístupu na internetu.
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