Byla poskytnuta tato informace:

Město Manětín, 331 62 Manětín 89
___________________________________________________________________
V Manětíně 21. 7. 2017
Vyjádření k nominaci pod č. 21 s titulkem „Úřad přestal v písemných
záznamech uvádět archivaci záznamů zastupitelstva, pravděpodobně je tedy
přestal zaznamenávat a archivovat.“
Děkujeme za možnost vyjádřit se k negativní nominaci našeho úřadu.
K tvrzení navrhovatele můžeme uvést pouze tolik, že digitální videozáznam průběhu
jednání zastupitelstva města není a nebyl ukládán u zápisů ze zastupitelstev ani
v minulosti, neboť pokud i byl vyhotoven, tak sloužil jen jako pomůcka k vyhotovení
zápisu a po jeho dokončení se mazal. Formulace o jeho archivaci v závěru textu
zápisu z jednání zastupitelstva byla mechanicky přejímána, přestože již dlouhou
dobu neodpovídala skutečnosti. Toto již bylo (na něčí podnět) ověřeno Ministerstvem
vnitra i Státním oblastním archivem v Plzni.
Záznamy se pořizovaly pouze příležitostně asi od roku 2001 a za celou dobu od roku
2001 se neobjevil ani jeden zájemce o nahlédnutí do těchto záznamů. Až v roce
2016 obdrželo město žádost o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb.,
která se týkala poskytnutí videozáznamu z 25. zasedání zastupitelstva města, které
se konalo 30.11.2016. Při té příležitosti byly zjištěny výše popsané nesrovnalosti
mezi formulací zápisu z jednání zastupitelstva a skutečností. Tento stav byl napraven
tak, že se již v zápisech neuvádí formulace o provádění a archivaci videozáznamů
z jednání zastupitelstev, není-li záznam skutečně proveden.
Pravidelné videozáznamy z jednání zastupitelstev se neprováděly a neprovádí. Není
tím porušeno žádné ustanovení zákona. Nutno podotknout, že provádění
videozáznamů a nutnost jejich anonymizace pro případ jejich poskytnutí komukoliv
mimo městský úřad je záležitost dosti nákladná a z důvodu naprosto jednoznačného
nezájmu o tyto záznamy v našem případě nehospodárná.
Ještě bychom rádi uvedli, že pravděpodobného navrhovatele naší nominace
(vzhledem k tomu, že pouze jeden člověk kdy projevil zájem o poskytnutí
videozáznamu a byl velmi rozhněván, když mu tento pro jeho neexistenci nebyl
poskytnut) jsme osobně zvali doporučeným dopisem téměř 1 měsíc předem na
označené jednání zastupitelstva, kde měla být projednávána jeho žádost. Nedostavil
se. Doporučujeme podívat se na stránky města Manětín, jakým způsobem jsou
vyřizovány žádosti o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb., jakož i na
zápisy ze zasedání zastupitelstev města, abyste si mohli učinit celý obrázek o
fungování našeho města i jeho úřadu i o osobě navrhovatele naší nominace.
Jenom těžko se lze bránit označení našeho úřadu za uzavřený z výše uvedeného
důvodu. Žijeme v demokracii a menšina by se měla podřídit vůli většiny, samozřejmě
při respektování jistých zákonem stanovených ochranných a bezpečnostních
mechanismů, proto by bylo mnohem objektivnější zeptat se našich občanů, co
všechno pro ně město Manětín a jeho úřad dělá a jak jsou jim naši úředníci
nápomocni při řešení jejich problémů. Jestliže o videozáznamy ze zasedání
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zastupitelstev nebyl nikdy zájem a tato praxe se tedy neosvědčila, proč bychom v ní
měli automaticky pokračovat?
Označení našeho úřadu či města za zavřené pouhým jedním člověkem přece ještě
nemůže znamenat, že naše město či úřad skutečně zavřený je. My jsme
přesvědčeni, že jsme vůči veřejnosti maximálně otevření a vstřícní. Věříme ve Vaší
objektivitu.
Mgr. Josef Gilbert Matuška
starosta
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