Předložení návrhu k zařazení na pořad jednání Zastupitelstva města Zlín dne 10. 12. 2020
Smysluplné nastavení činnost komisí ady města Zlína
Jednání:
10. 12. 2020
Typ materiálu:
Samostatný materiál
Předmět jednání:
evize reálného přínosu odborných komisí MZ pro adu města Zlín je považována za nezbytnou.
V polovině volebního období se zdá, že v současné situaci tyto orgány nepomáhají kompetentnímu
rozhodování MZ ale jsou spíše informačními či společenskými orgány, jejichž výstupy nejsou radou
reflektovány. Tento stav je důsledkem absence jasného obsahového rámce pro činnost komisí, jako
také absence zájmu členů ady efektvně využívat konzultační kapacity těchto orgánů.
Garant:
Čestmír Vančura
Datum:
20. 12. 2020
Předkládá:
Čestmír Vančura
Usnesení:
Zastupitelstvo města Zlín
1) Schvaluje
záměr vyhodnott přínos činnost komisí pro adu města Zlín a v případě, že přínos nebude
identfikován, tyto komise zrušit.
2) Schvaluje
záměr nastavit činnost zbylých komisí ady města Zlín (po kroku dle bodu 1) tak, aby
následovaly programové prohlášení koalice, resp. konkrétní cíle členů ady města Zlín v dílčích
tematckých oblastech.
3) Pověřuje
primátora, pana Jiřího Korce, k dohledu nad průběhem revize komisí MZ dle bodů 1 a 2.
Má vazbu na rozpočet města:
Ne
ok:
Odbor:
Číslo akce:
Název akce:
Částka:

2020 - 2022
Kancelář primátora
--evize činnost komisí MZ
------
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Důvodová zpráva
Skrze tento návrh hnut Zlín 21 apeluje na vedení města, aby přehodnotlo význam a přínos práce
odborných Komisí ady města. Níže uvedený text vysvětluje návrhy těchto usnesení.
Záměr vyhodnott přínos činnost komisí pro adu města Zlín a v případě, že přínos nebude
identfikován, tyto komise zrušit.
Záměr nastavit činnost zbylých komisí ady města Zlín (po kroku dle bodu 1) tak, aby následovaly
programové prohlášení koalice, resp. konkrétní cíle členů ady města Zlín v dílčích tematckých
oblastech.
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 PK poskytuje členům stálý přehled o vývoji na městě v dané oblast a
doplňuje dílčí zadání
Tohle bohužel u většiny komisí MZ ve Zlíně neplat. Komise se schází většinou bez jakéhokoli reálného
efektu a dle analýzy Zlín 21 je tmto způsobem ročně „promrháno“ circa 1.488 hodin času osob, které
v komisích zasedají.
Z pohledu hnut Zlín 21 je vhodné ke změně fungování komisí přistoupit ne konfrontačně ale jako
k příležitost zlepšit práci ady města Zlín skrze efektvnější využit práce osob zapojených do činnost
komisí. Pro dosažení tohoto cíle navrhujeme vedení města učinit pro každou komisi zvlášť tyto základní
kroky:
- vyhodnocení přínosu a významu každé komise
- u těch, kde je význam jasně podložen, zvolení věcného klíče pro náplň činnost, tedy zaměření práce
komise, a to dle programového prohlášení, strategických dokumentů či cílů politka, v jejím vedení
- zúžení počtu členů ideálně tak, aby v komisi byli zastoupeni členové politckých reprezentací po
jednom (tedy pokud je účelem politcká kontrola) a zbylí členové byli odborníci napříč cílovými
skupinami
- zavedení pravidelné účast náměstka, resp. člena MZ pro danou problematku na každém jednání
Výše uvedené návrhy jsou reakcí na dvouletou zkušenost zástupců nominovaných hnutm Zlín 21 do
odborných komisí. Věříme, že tyto orgány mohou mít stěžejní význam pro každého politka, proto je nám
líto, že je jejich potenciál využit minimálně.
________________
Za návrh se staví zastupitelé Zlín 21
Čestmír Vančura
Petr Sáha
Tomáš Dudák
Jaroslav Juráš
Barbora aková
Martn Pášma
Dušan Sviečka
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