Předkládá: Lukáš Münzberger

Název:
Návrh
usnesení:

Datum: 18. 12. 2014

Zveřejňování informací na internetových stránkách městyse a
tvorba nového internetového systému
I.

Zastupitelstvo bere na vědomí návrh usnesení zastupitele ing. Münzbergera
o zveřejňování důležitých informací na internetových stránkách městyse
Liteň včetně tvorby nového internetového systému

II. Zastupitelstvo schvaluje, že úřad městyse Liteň bude povinně zveřejňovat:
a. Všechny aktuálně platné a nově podepisované smlouvy.
b. Aktuální čerpání rozpočtu v měsíčních intervalech v paragrafovém a
položkovém členění (pdf/online sestava z účetního systému)
c. Výdaje městyse vždy v měsíčních intervalech (pdf/online sestava
z účetního systému - např. seznam faktur)
d. Výroční zprávy příspěvkových organizací městyse a organizací, které
městys zřizuje a má v nich podíl
e. Zápisy veřejných zasedání včetně audiovizuálních nahrávek a zápisy
pracovních schůzí zastupitelstva
III. Zastupitelstvo ukládá:
a. Starostovi ing. Horákovi určit dva stálé zaměstnance úřadu, kteří
budou vyškoleni ke vkládání dat do internetového systému a budou
zodpovědní za provádění aktualizací. Termín: do 31. 12. 2014
b. Ing. Münzbergerovi zajistit vypracování návrhu internetového
systému a termínového plánu pro realizaci celého projektu. Termín:
do 31. 3. 2015
Zdůvodnění:

Stávající internetové stránky městyse Liteň neodpovídají dnešním požadavkům
na webovou prezentaci, která má poskytovat občanům kvalitní informovanost.
Nevyhovující je přehlednost, struktura, aktuálnost dat a grafické zpracování, což je
třeba zlepšit či přepracovat.
Problémem je též neurčení kompetence a odpovědnosti za vkládání a aktualizaci
dat. Z tohoto důvodu by měli být určení zaměstnanci úřadu vyškoleni a tato činnost
jim následně měla být svěřena.
Městys by měl občanům vyjít vstříc a vedle povinně zveřejňovaných informací
zveřejňovat na internetu i ty, ke kterým mají sice občané přístup dle zákona č.
106/1999 Sb., ale až po vyžádání, resp. osobní návštěvě na úřadě. Občan by měl
dostat možnost, aby si sám vyhledal většinu informací bez asistence úředníků.
Návrh počítá se zveřejňováním smluv, čerpání z rozpočtu, výdajů městyse,
výročních zpráv a zápisů zasedání včetně nahrávek. Není důvod, aby výše uvedené
informace nebyly v dnešní době jednoduše dostupné všem. Zvýší se tím
transparentnost a občané tak mohou sami snadno kontrolovat, jak městys
hospodaří.

Finanční
dopad na
rozpočet:

V roce 2015 max. 50.000 Kč (v rozpočtu již zohledněno).
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