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Materiál pro 17. zasedání Zastupitelstva města Karviné konané dne 31.01.2017

Petice za přesun konání ZM a pořizování videozáznamu
Návrh usnesení
Zastupitelstvo města Karviné dle ustanovení § 84 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších
předpisů,
rozhodlo
stanovit začátek zasedání Zatupitelstva města Karviné v roce 2017 v 8:00 hodin,
nebo
stanovit začátek zasedání Zastupitelstva města Karviné v roce 2017 v 15:00 hodin.
Úkol: ano

/ ne

Návrh usnesení
Zastupitelstvo města Karviné dle ustanovení § 84 odst. 1. zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších
předpisů,
schválilo
informativní zprávu a postup při vyřízení Petice za přesun konání ZM a pořizování videozáznamu.
Úkol: ano

/ ne

Důvodová zprava a přílohy důvodové zprávy
PC
1

Příloha

Název
ZM-17-OO-Petice za přesun konání ZM a
pořizování videozáznamu-DZ.pdf
ZM-17-OO-Petice za přesun konání ZM a
pořizování videozáznamu-1D.pdf
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Komentář
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Důvodová zpráva
Petice za přesun konání ZM a pořizování videozáznamu
Dne 6. prosince 2016 byla na jednání Zastupitelstva města Karviné předána petice „za přesun konání
jednání Zastupitelstva města Karviné do odpoledních hodin a pořizování videozáznamu z jednání
zastupitelstva města“. Přílohou petice je 31 podpisových archů - 733 podpisů.
Přípisem ze dne 15. prosince 2016 bylo zástupci petičního výboru sděleno, že písemná odpověď
na petici bude zaslána po projednání věci v orgánech města. Schvalování termínu konání zasedání
a vydání změny jednacího řádu zastupitelstva města je v souladu s § 84 odst. 1 a § 96 zákona
č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, ve výlučné kompetenci zastupitelstva města,
a proto bude předmětná záležitost spolu s vyjádřením rady města předložena na jednání Zastupitelstva
města Karviné dne 31. ledna 2017, které o tomto rozhodne.
V souladu s článkem 3 Zásad pro vyřizování petic schválených Radou města Karviné dne
11. prosince 2012 usnesením č. 2243 a vydaných dle ustanovení § 102 zákona č. 128/2000 Sb.,
o obcích, ve znění pozdějších předpisů, byla záležitost předložena Radě města Karviné k projednání.
Po projednání rada města vzala na vědomí informace k pořizování videozáznamů ze zasedání
zastupitelstva města a doporučila, aby o začátku konání zasedání v roce 2017 rozhodlo Zastupitelstvo
města Karviné na svém jednání dne 31. ledna 2017.
Obsahem petice je:
I. Žádost o změnu času konání ZM, a to „přesun konání schůzí Zastupitelstva města Karviné
do odpoledních hodin, se začátkem v 15,00 hodin“.
II. Žádost o zpřístupnění jednání, a to „aby byl pořizován videozáznam z jednání a byl umísťován
společně se zápisem z jednání na webových stránkách města, a stal se tak součástí sbírky
zveřejněných dokumentů“.
Ad I)
Na základě podané petice je připraven návrh na schválení konání zasedání zastupitelstva města v roce
2017 variantně, a to v úterý v 08:00 hodin nebo v úterý v 15:00 hodin.
Ad II)
Před zpracováním požadavku na pořizování videozáznamů ze ZM byla Odborem organizačním
Magistrátu města Karviné nejdříve oslovena některá srovnatelná města se žádostí o předání jejich
zkušeností včetně finanční náročnosti. Po zhodnocení získaných přehledů se ukázalo, že možností
pořizování videozáznamů je více. Buďto jsou pořizovány vlastními silami (zpravidla zaměstnanci v oboru
IT) s tím, že města pořídila i příslušná záznamová média, anebo jsou pořizována dodavatelsky,
a to zpravidla regionálními televizemi, které záznamy upravují a ukládají na weby měst.
V souvislosti se zjišťováním aktuální praxe srovnatelných měst vyvstala otázka ochrany osobních údajů
dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů, a to jak
při realizaci on-line přenosů, tak při následném ukládání případných záznamů na web. Z ohlasů
jednotlivých měst vyplynulo, že přístup k ochraně osobních údajů je rozdílný. Z tohoto důvodu se Odbor
organizační obrátil na Úřad na ochranu osobních údajů se žádostí o metodickou pomoc a stanovisko
k otázce, zda může obec v souladu se zákonem realizovat přímé přenosy z jednání zastupitelstva
a za jakých podmínek, stejně tak zda může pořizovat a následně zpřístupňovat záznam takových
jednání a za jakých podmínek.
Rada města Karviné doporučuje vyčkat stanoviska Úřadu na ochranu osobních údajů a komplexní
požadavek uvedený v petici včetně návrhu řešení následně neprodleně předložit k projednání orgánům
města.
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PĜíloha
PĜíloha þ. 1 k dĤvodové zprávČ
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