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OTEVŘENÁ RADNICE  

Radnice, která se svými občany nemluví, nemůže dobře fungovat. Pomocí
otevřenosti, komunikace a participace chceme správu města zprůhlednit a
zjednodušit. Informace nejsou majetkem úřadu a politiků, každý z nás má právo
nahlížet do městských, tedy svých, účtů. Přístupem k informacím a otevřeností
veřejné správy se dlouhodobě zabýváme, víme tedy přesně, kde jsou současné
problémy, jak je řešit a co udělat, aby Židenice byly skutečně otevřenou městskou 
částí. 

1. Prosadíme zanesení Demokratického minima do jednacího řádu zastupitelstva
Židenic. 

2. Budeme iniciovat vytvoření Místního informačního systému (MIS), který propojí
obyvatele jak se svými zastupiteli, tak i s úředníky židenické radnice, díky čemuž
budeme schopni snadno dosáhnout i ostatních programových bodů v této kapitole.
MIS umožní občanům provádět celou řadu činností: nahlášením záboru veřejného
prostranství na interaktivní mapě počínaje a připomínkováním libovolného před-
pisu konče. Důležitým elementem bude nastavení systému hodnocení, který zjed-
noduší zvýraznění zajímavých podnětů. Zaručíme, že si veškerou agendu budete
moct vyřídit i za použití svobodného softwaru. Místní informační systém jako takový
bude vyvíjen jako svobodný software - každý dostane možnost se zapojit. 

3. Umožníme všem obyvatelům klást v rámci platformy MIS dotazy na témata, která
je trápí, podobně jako teď mohou například kontaktovat svého telefonního
operátora, když jim nesedí vyúčtování. Na každém úřadě bude osoba
zodpovědná za vyřizování požadavků, případně za jejich přesměrování ke
správnému řešiteli. 

4. Momentálně si radnice data schovává “v zásuvce". Budeme iniciovat změnu této
praxe a zveřejníme vše, co je ze zákona možné, a to přehledně a bez překážek.
Nejde přitom o nic obtížného nebo drahého. Zveřejňování dat je především
otázkou politického zájmu. Automaticky zpřístupníme veškerá data, která mohou
lidé získat podle zákona o svobodném přístupu k informacím, aniž by o ně museli
žádat (uplatníme výjimky z důvodu ochrany soukromí, důvěrnosti majetkových
poměrů apod.).  

5. Zavedeme transparentní účty a transparentní účetnictví jak na radnici, tak i ve
všech Židenicemi zřizovaných organizacích. Všechny tyto subjekty také budou
muset mít “rozklikávací” rozpočty přístupné na internetu. 
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6. Všechny investiční záměry budou zveřejněny  s dostatečným předstihem v MIS a
občané budou mít možnost o nich elektronicky diskutovat se zástupci Židenic,
kteří budou muset výsledky diskuse zohlednit v zadání výběrového řízení.
Samotné nabídky ve výběrových řízeních pak rovněž budou zveřejněny v Místním
informačním systému - není nutné, aby účastníci řízení prozrazovali svoje know-
how, ale je nezbytné, aby bylo jasné, co a za kolik dodávají. 

7. Část rozpočtu bude dána k dispozici obyvatelům v rámci participativního roz-
počtování. Z rozpočtu městské části bude vyčleněna část, o jejímž využití budou
moci rozhodnout sami občané. Projekt bude probíhat kontinuálně po celý rok. Každý
občan městské části  bude mít možnost zapojit se nejprve do veřejných diskuzí,
které budou mít za cíl identifikovat klíčové oblasti, které občany Židenic zajímají a
pálí. V následné sérii moderovaných setkání budou sami občané moci navrhovat
a prezentovat projekty k uskutečnění, které budou následně vystaveny v MIS, na
webu městské části, nástěnce a dalších místech. V rámci posledního kroku budou
o projektech občané hlasovat, a ty, které zvítězí, budou následně uskutečněny.
Tento systém je hojně rozšířen po celém světě a v poslední době nabývá na pop-
ularitě i v Evropě (především v Německu, Velké Británii, Francii). MIS bude sloužit
jako jedna z platforem pro projednávání. 

8. MIS umožní občanům navrhovat místní referenda, shromažďovat podpisy k petici
za vyhlášení referenda, a také v nich hlasovat. Budete tak mít možnost ovlivnit, co
se kolem vás děje, ze dne na den, a ne jen jednou za čtyři roky. Budeme
vyhovovat návrhům na vyhlášení referenda i v případě polovičního počtu podpisů
v petici, než jaký zákon požaduje. V hlasováních o zásadních otázkách podpor-
ujeme vyhlášení referenda zastupitelstvem, kde bude odpůrci zpracován kvalitní
oponentní posudek. 

9. Prostřednictvím MIS budou všichni zájemci automaticky informováni o plánovaných
jednáních a jejich programu.  Veškeré materiály předkládané radou městské části
související s jednotlivými body jednání (zejména důvodové zprávy a případové
studie) musí být zpřístupněny veřejnosti v informačním systému před zahájením
jednání - nestane-li se tak, není možné daný bod projednat (v odůvodněných
případech je možné materiály anonymizovat, aby jejich zveřejnění nenarušovalo
právo na soukromí). Z každého jednání bude pořízen nesestříhaný audiovizuální
záznam a také jeho přepis - oboje bude povinně zveřejněno v MIS (v zákonem
odůvodněných případech bude možné části záznamu anonymizovat). V rámci
informačního systému bude také občanům umožněno vyjadřovat se k jednotlivým
projednávaným věcem.  
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10. Budeme preferovat složení odborných komisí z expertů na daná témata. V případě, že
jednotlivé strany nebudou mít dostatečně kompetentní zástupce pro danou oblast,
podpoříme zapojení odborné veřejnosti a neziskového sektoru.  

11. Spolky a iniciativy vytvářejí hodnoty, které nejsou v tržním prostředí plně ocenitel-
né penězi. Obce mají řadu prostorů, které nejsou celý den využity a měly by být k
dispozici aktivním občanům a spolkům. Podporujeme představu „inkubátoru“ pro
nové spolky. Vznikajícím občansky prospěšným spolkům a iniciativám nabídneme
bezplatně dostatečně vybavené prostory, kde se lidé mohou scházet. 

12. V rámci MIS zřídíme registr lobbistických kontaktů (transparentní diář), v němž
bude každý zastupitel zveřejňovat veškerou komunikaci, která je vzhledem k
okolnostem způsobilá vyvolat dojem, že je jejím cílem využít vliv zastupitele nebo
ovlivnit jeho rozhodnutí ve prospěch zvláštního zájmu ve věcech veřejné politiky,
a také organizování, návod nebo pomoc k takové komunikaci.  

13. I v případě, že skončíme v opozici, zařídíme, že každý občan se dostane ke všem
materiálům městské části a spravovaných organizací (pokud nejsou tyto informace
chráněny jiným zákonem, například ochranou osobních údajů). Pokud Vám úřad
informaci nevydá, zažádáme si o ni z pozice zastupitele, pro kterého je z funkce
voleného člena zastupitelstva každá existující informace nároková a musí ji dostat
v plném necenzurovaném znění. 

14. V rámci MIS budeme jako standard prosazovat hromadný nákup zboží a služeb a
elektronické aukce. 

15. Šetrné zacházení s elektřinou, teplem, vodou, papírem, recyklovatelnými odpady
a palivy se ve veřejných budovách musí stát standardem. Podpoříme ekologický
provoz úřadů a obecních organizací. 


