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Vážený pane

Vaše č.j.

,

na Vaše dotazy bychom samozřejmě odpověděli i v případě prostého dotazu, který by nebyl podán
podle zák. 106/99 Sb. Právo vyjadřovat se k obecní problematice a získávat informace o činnosti
orgánů obce mají občané zakotveno v § 16 zákona č. 128/2000 Sb. (obecní zřízení).
Zákon o obcích dále stanoví (§ 102, pís. h) pravomoc rady města zřizovat podle potřeby komise.
Rada města (dále RM) se sešla den následující po zasedání ustavujícího Zastupitelstva města (dále
ZM) a jedním z hlavních bodů programu bylo právě ustanovení komisí. Následně se komise sejdou
na první schůzi, připraví plány práce pro následující období, které projedná na svém zasedání
RM. Komise byla jmenována 1. 11. 2018 a její členové se ještě nesešli ke stanovení plánu práce,
včetně určení termínů zasedání. Jistě chápete, že toto je proces, který vyžaduje určitou dobu pro
přípravu a zpracování materiálů a že necelých 14 dnů po ustavení komisí Vám ještě nejsme schopni
podat relevantní odpovědi na Vaše dotazy. Velice nás těší Váš zájem o obecní problematiku, a
pokud byste měl sám zájem v této, případně jiné komisi pracovat, tak Vaši aktivitu velice uvítáme.
Jen pro Vaši informaci ministři a poslanci PČR požadují 90 dnů hájení po nástupu do funkce, protože
se musí seznámit s problematikou, komisemi a jejich členy a taktéž v neposlední řadě nastavit plány
práce. Našim komisím to však takhle dlouho určitě trvat nebude.
A nyní k Vašim dotazům.
Ad 1. Zřízením Komise pro bezpečnost a pořádek (dále jen komise) plníme slib, kterým jsme
se občanům zavázali ve volebním programu. Tento příslib byl dán na základě našich zkušeností, kdy
se naši občané opakovaně obraceli na členy RM s jejich dotazy a problémy. Nebylo to většinou
oficiální cestou, ale při běžných osobních setkáních a při nejrůznějších příležitostech setkávání
s občany našeho města. Právě starší lidé se těžko orientují v předpisech a vyhláškách a to nejen
obecních, ale také v různých životních situacích. K nepříznivému stavu a tudíž k potřebě zřídit tuto
komisi, přispěla i změna řešení přestupkové agendy. Celá léta byli zástupci Hoštky jmenováni do
přestupkové komise ve Štětí, kde pomáhali řešit různé problémy občanů Hoštky s ohledem na
podrobnou znalost situace. Toto bylo ze strany města Štětí zrušeno. Hoštka má sice
projednávání přestupků v souladu se zákonem řešeno na základě veřejnoprávní smlouvy, ale bez
účasti zástupce Hoštky a zpětné vazby. Často lidé postrádají základní informace, na který orgán a
jakou formou se se svými potížemi obracet. V tom jim budou členové komise nápomocni a jistě je

přínosné, že jsou zastoupeni velice kvalitním členem i občané Malešova. Samozřejmě toto je jen
část činnosti členů komise.
Ad 2. Členové komise budou pracovat na základě plánu práce a budou plnit úkoly, dané RM a sami
předávat RM své návrhy i požadavky a poznatky občanů na úseku bezpečnosti a pořádku.
Bezpečnost a pořádek je velice rozsáhlá oblast, která může zahrnovat celé široké spektrum činností.
Moje představa o činnosti komise jako iniciačního a poradního orgánu RM je předkládání podnětů a
doporučení především v rámci prevence sociálně patologických jevů dětí a mládeže, a dále v
oblastech možného narušování občanského soužití, veřejného pořádku a majetku. Podle povahy
konkrétního problému může komise poskytovat i přímou poradenskou, konzultační a mediační
pomoc občanům a spolupracovat s vedením školy a školním psychologem. Předpokládáme, že
komise vytvoří plán práce, který bude projednán radou města do konce letošního roku, z čehož
vyplývá i ad 3. Komise se schází většinou dle potřeby a zákon nestanoví, jak často by to mělo být.

Ad 4. RM může zřídit komise jako své iniciativní a poradní orgány komise. Svá stanoviska a náměty
předkládají komise RM. Komise jsou ze své činnosti odpovědny RM a nebude jim svěřen
výkon přenesené působnosti. Jakékoliv rozhodovací pravomoci má i nadále RM.
Ad 5. Předpokládáme, že komise bude řešit mimo jiné také konkrétní stížnosti občanů, kteří si přejí
většinou zůstat v anonymitě. Zápisy různých komisí zřizovaných RM jsou neveřejné, zejména když
se týkají citlivých údajů, což lze v tomto případě předpokládat. Zde by nebylo vhodné zápisy
uveřejňovat obdobně jako zápisy z komise bytové také s ohledem na nové nařízení EU pod názvem
GDPR. Dle tohoto nařízení nelze zveřejnit jakoukoliv informaci, která by mohla vést byť nepřímo
k identifikaci konkrétní osoby.
Tuto odpověď jsem pro Vás vytvořil bez nároku na úhradu nákladů.
S přáním pěkného dne
Milan Konfršt
Starosta města

