
Rada  města  Libčice  nad
Vltavou
Nám. Svobody 90
252  66  Libčice  nad
Vltavou

Věc: Návrh na doplnění programu jednání zastupitelstva města č. 6
V souladu s  §  82 zák.  č.  128/2000 Sb.,  o  obcích  a  Jednacím řádem zastupitelstva
Libčice  nad  Vltavou,  předkládáme  tento  návrh  na  doplnění  programu  jednání
zastupitelstva města:

Bod xx/6 :     zveřejňování městských smluv
Návrh usnesení:
ZM schvaluje:
Zveřejňování smluv uzavřených městem Libčice nad Vltavou s fyzickými či právnickými
osobami, s výjimkou pracovních smluv, nájemních smluv k bytům a hrobovým místům,
dohod  o  výkonu  závislé  činnosti  a  smluv  uzavřených  s osobami,  které  nejsou
podnikateli.
ZM radě města ukládá:

- Aby prostřednictvím městského úřadu zajistila plnění tohoto usnesení.
- Aby  zajistila  vytvoření  archivní  složky  s názvem  „Městské  smlouvy“

v rubrice  „Město“  v  rámci  oficiálního  webu  města,  ve  které  budou  postupně
uveřejňovány všechny výše zmíněné smlouvy uzavřené městem po datu 1. 1. 2015

- Termín splnění: 31. 12. 2015
ZM městskému úřadu ukládá:
Zveřejňovat smlouvy bez viditelných osobních údajů, totéž platí o případných údajích
týkajících se obchodního tajemství ve smyslu § 504 zákona č. 89/2012 (občanského
zákoníku),  nikoliv  však  již  o  termínech  a  ceně,  stejně  jako  o  dalších  parametrech
dohodnutých  zakázek,  které  nejsou  součástí  obchodního  tajemství  ani  jejich
zveřejněním není ohrožena bezpečnost a zdraví osob nebo majetku. 

Odůvodnění :
Zveřejňování úplného znění městem uzavřených smluv na městském webu je jedním
ze  základních  stavebních  kamenů  transparentní  správy  města,  který  současně
představuje  pro občany  srozumitelnou  a  snadno  dostupnou  cestu  k informacím  o
uzavřených  městských  zakázkách,  dotacích  či  převodech  majetku  představujících
výdaje, ale i příjmy do rozpočtu města, o jejichž výši a pohybu má občan právo mít
přehled.
Druhotně pak zveřejnění  smluv odlehčí  v  činnosti  městskému úřadu,  který nebude
muset občanům tyto informace na základě žádosti o informaci podle zákona 106/1999
Sb. vypracovávat a poskytovat jednotlivě.  

V Libčicích, 10. října 2015
Předkládá: 
Luboš Harazin, v. r.
Ilona Chrtová, v. r.
Tereza Nehasilová, v. r.
Petra Pelešková, v. r.
Ilona Ptáčková, v. r.



Jiří Sochor, v. r.


