Zápis z jednání kontrolního výboru
města Veltrusy
č. 1/2021
Kdy: 12. 3. 2021 v 17:30
Kde: Online přes Google meet
Kdo: Andrle, Koldinský, Láchová
Po seznámení členů výboru byly představeny a diskutovány následující
témata/oblasti:
KONTROLA USNESENÍ

● Návrh - kontrola usnesení bude prováděna na pravidelné měsíční bázi
● Primární kontrolou bude “správnost” usnesení podle zákonných požadavků
● Návrh k diskusi - doplňující kontrolou bude informace o “aktivitě úkolu”
plynoucího z usnesení - např. trvá/provádí se, ukončen/proveden, není třeba
dále sledovat, apod.

ÚKOLY:
● Zajistit tabulku s usneseními, ideálně nasdílet přes Google dokumenty
○ Dokument zpřístupněn přes sdílení google dokumentů asistentkou
starosty (schváleno i starostou) - přehled plnění usnesení 2018-2022
● Seznámit se s usneseními ze zasedání č. 24 a č. 25

PŘECHOD MĚSTSKÉHO ÚŘADU NA GSUITE
● Představení myšlenky o přechodu městského úřadu na GSuite
● Možnost využití i pro zastupitele či členy výborů
● Hlavní představou je zlepšení spolupráce mezi zastupiteli, zjednodušení
sdílení a předávání si informací, možnost práce více lidí nad jedním
dokumentem
● GSuite pro město znamená platbu za každý vytvořený účet

ÚKOLY:
● Zjistit více informací k technickým požadavkům, omezením a straně úřadu,
napojení email serverů, možnosti migrace, atd.
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ONLINE PŘENOS ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA
● Ověřit technické možnosti jak vysílat zasedání online
● Zákon již umožňuje účast zastupitelů tzv. “Distančně”
● MVČR doporučuje zajistit online přenos ze zasedání vzhledem k pandemické
situaci
● I když bude existovat možnost online zasedání, vždy bude muset být
zajištěno, že občané se mohou zúčastnit osobně. Nepůjde dělat pouze
zasedání online.
● Při online streamingu je jiná přísnost na osobní údaje než při uložení
záznamu např. na youtube

ÚKOLY:
● Vyřešit ochranu osobních údajů, ty mohou zaznít během přenosu
● Zajistit možnost diskuse

JEDNACÍ ŘÁD
● nutnost aktualizace na žádost starosty
● Aktualizovat jednací řád tak, aby byl v souladu se zákonem
● Navrhnout upřesnění kroků k pořizování zápisů v zákonem stanoveném
termínu včetně zachování rozumné míry podrobnosti (neshoda v míře
zaznamenaného detailu)
○ Lze řešit kombinací menší míry podrobnosti zápisu doplněné o audio
záznam (nutnost vypípat osobní údaje)
● Zvážit popsat sdílení dokumentů, jejich komentování a předávání
● Je třeba pamatovat na alternativy - ne každý bude schopen
pracovat/spolupracovat jen online

ÚKOLY:
● Předat JŘ připravený předchozím KoVy pod vedením BH
○ Dokument nahrán na sdílené úložiště - upravený návrh jednacího řádu
- včetně změn od BH, LH, MP, JA
● Poslat link na template dokumenty od MVČR
○ Odkaz na metodické doporučení k jednacím řádům včetně vzorů
● Poslat odkaz na aplikaci pro přípravu a řízení zasedání, evidenci hlasování a
generování výstupů
○ Odkaz na aplikace pro přípravu a vedení zasedání, hlasování a
generování výstupů
● Seznámit se s upraveným JŘ a metodickým doporučením včetně vzorů
● Prověřit možnosti zveřejňování podkladů, za jakých podmínek ochrany
osobních údajů, dopady na pracnost přípravy zasedání
Další schůzka bude v pátek 19.3.2021 v 17:30 přes google meet.
Ukončení schůzky v 18:45.
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