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Komise rady města Zlín 
–	 	jsou	zřizované	dle	zákona	o	obcích	(§	122	odst.	2	z.č.128/2000	Sb.)
–	 	jsou	poradním	a	iniciačním	orgánem	
–	 	svá	stanoviska	předkládají	radě	města,	která	se	jimi	ovšem	nemusí	řídit	
–	 	jsou	zastoupeny	lidmi,	jež	nominuje	koalice	a	jí	přizvané	strany	zvolené	do	zastupitelstva
–	 	v	komisích	nejsou	kladeny	žádné	odborné	nároky	na	členy	komisí	

Čestmír Vančura / Komise finanční a ekonomická
Poradní orgán může být poradním jen pokud:
a. má plán práce na určité období 
b.  má včas dostatek dobrých podkladových materiálů k jednotlivým tématům
c. mají jeho členové potřebnou kvalifikaci
d.  je předseda schopen jej řídit včetně obousměrné komunikace mezi komisí – radou města 
e.  předseda komise poskytuje členům stálý přehled o vývoji na městě v dané oblasti 

a doplňuje dílčí zadání
TOHLE BOHUŽEL U VĚTŠINY KOMISÍ VE ZLÍNĚ NEPLATÍ. 

Jaroslav Juráš / Komise majetková
Osobně, a již jsem o tom hovořil s předsedou komise, by bylo vhodné zvolit věcný klíč pro 

náplň činnosti, tedy zaměření práce komise. S tím souvisí i zúžení počtu členů ideálně tak, 
aby v majetkové komisi byli zastoupeni členové politických reprezentací po jednom (tedy 

pokud je účelem politická kontrola). 
KOMISE JSOU V TÉTO PODOBĚ ORGÁNEM NEJASNÉHO VÝZNAMU. 

Věděli jste …
ve Zlíně máme 13 odborných komisí Rady města Zlín

O NICH JE TENTO DOKUMENT

Co nám vadí:
 KOMISE	NEMAJÍ	JASNOU	NÁPLŇ
	 Rada	města	Zlín	nereflektuje	práci	komisí	
	 Náměstci	odpovědní	za	jednotlivé	oblasti	se	jednání	komisí	zpravidla	neúčastní	
	 Klíčové	projekty	často	nejsou	s	lidmi	z	komisí	projednávány		



www.zlin21.cz	/	www.mesto21.cz

Bytového 
hospodářství

Jasná	náplň 
ale	zbytečná	práce

Pro mezinárodní 
styky, cestovní 

ruch a EU

Tělovýchovy, 
mládeže a sportu 

Dopravní Pro spolupráci 
města a státní 

památkové péče

Životního 
prostředí

Finanční 
a ekonomická

Pro strategické 
plánování

Komise výstavby 
a územního rozvoje

Jasná	náplň!

Kulturní Pro výchovu 
a vzdělávání

Majetková
Jasná	náplň, 

ale	nevhodně	zaměřená	práce	

Sociální 
a pro zdravotně 

postižené

Jaké jsou komise Rady města Zlín 
a co si o jejich fungování myslíme?

komise	funguje 
nekvalitně	/	kvalitně

v	komisi	má
Zlín	21	zastoupení

komise	má
jasnou	náplň



PROMARNĚNÝ 
ČAS

PROMARNĚNÉ
PŘÍLEŽITOSTI

Členové	komisí	za	Zlín	21	by	v	tomto	čase	mohli:	

POSTAVIT ŠKOLKU 
(S.	Martinec,	KOMA	Modular)

ZALOŽIT ŠKOLU
(H.	Lavičková,	JINOTAJ)

Komise nefungují. 
Město mrhá časem lidí, kteří jsou zapojeni.

Martin Pášma / Komise kulturní
Schází se málo, dynamiku či systém práce nedodává příslušný náměstek, ani předseda. 
Ze zasedání neplynou vůči Radě žádná doporučující usnesení. Někteří členové nejsou plně 
kompetentní. Docházka je mizerná. Existence Kulturní komise k dnešnímu datu je víceméně 
formální. 
PODLE VŠEHO TUTO KOMISI RADA MĚSTA ZLÍN NEPOTŘEBUJE.

Počet členů komisí: 148 

Počet setkání cca: 6x/rok na 2 hod.

Čas strávený v komisích: 1776 hodin

16% práce SMYSLUPLNÁ

Ročně	stráví	členové	komisí 
na	zbytečných	setkáních

1488 hodin 
62 dnů

2 měsíce



Co na to 
hnutí Zlín 21?

Komise nemají jasnou náplň a hlavně nemohou plnit úlohu, 
pro kterou byly zřízeny, být poradním orgánem rady SMZ!

Co	bychom 
v	komisích	
řešili	my?

Strategická	komise
 �Tvorba�jasné�koncepce�„města�pro�
rodiny“
 �Spolupráce�s�dalšími�komisemi

Vzdělávací	komise
 �Metodika�podpory�ředitelů�škol
 �Vztah�Škola-rodina-dítě
 �Spolupráce�se�sociálním�odborem

Komise	pro	územní	rozvoj
 �Urbanistický�masterplan
 �Spolupráce�s�KAM

Co 
doporučujeme	
pro	komise, 
v	nichž	
jsou	naši	
zastupitelé?

Kulturní	komise
Martin	Pášma
 �zvolit�věcný�klíč�pro�náplň�činnosti�
 �tvorba�jasné�kulturní�koncepce�pro�
město�Zlín

Sociální	komise
Barbora	Raková 
 �zvolit�věcný�klíč�pro�náplň�činnosti�
 �dát�k�dispozici�hodnocení�kvality�
sociální�politiky�ve�městě�Zlín�jako�
základ�práce

Majetková	komise
Jaroslav	Juráš
 �zvolit�věcný�klíč�pro�náplň�činnosti,�
tedy�zaměření�práce�komise�
 �neřešit�„úředně�rozhodnutelné“�
jednoduché�přesuny�majetku�

Jaké	bychom	
založili	
komise?

COVID-19
Komise	sociální	
Komise	školská	
Komise	finanční	
a ekonomická
 �pravidelná�společná�setkání�pro�
řešení�krizové�situace�tak,�aby�
obyvatelé�byli�zasažení�co�nejméně

Univerzita	a	její	studenti
Komise	speciální	pro	život	
studentů	ve	městě	a	jejich	
potřeby
 �o�studentech,�se�studenty,�pro�
studenty
 �snaha�udržet�studenty�ve�městě�
a přilákat�další

Město	pro	mladé	rodiny
Strategická	komise	
Investiční	a	finanční	
+	komunikace,	kultura,	
školství,	doprava
 �spolupráce�napříč�komisemi�
 �podklad�pro�tvorbu�strategického�
plánu�města�
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