
Zápis členské schůze Otevřená města, z.s.,
2018-06-28 od 10:00, náměstí 14. října 1381/4, Praha 5

(veškeré průvodní i výstupní dokumenty jsou dostupné online a jsou odkazovány jako obsah složky repozitáře 
https://gitlab.com/otevrenamesta/documents/tree/master/schuze/2018_06_28)

Účastníci:
• tabulka účastníků a doložení zástupčích oprávnění

◦ soubor: prezencka.ods
◦ SHA256: ef9291c315790a524cdb76244214dea4f12ea68c15b9fb51886b792df479a80c

• a sken prezenční listiny
◦ soubor: prezencka_sken.pdf
◦ SHA256: ee7f7b5db828ddfff02a08e4bff4830c6389db52f9ffa3ddb291d579ff2a8cbf

1.) schválení programu schůze
- dle návrhu zaslaného v pozvánce

• soubor: pozvanka.pdf
• SHA256: da0916d6d485740f12ceadba082c2b8c25c68855dcda509a720e2d664ed7e90b

Hlasování č. 1 – program přijat jednomyslně viz. výpis, kterým bude nadále míněn:
• soubor: hlasovani.ods
• SHA256: 588930520d03cb9fe80550f713409db3de2e4ef756a5f8582b3dcb9bbeb43065

2.) zpráva předsedy o činnosti | Marcel Kolaja | 2017-07 až 2018-06 | https://youtu.be/AEMxMOToVdc
-  zavedení Newsletteru, ve kterém informujeme o dění ve spolku
- rozklikávací rozpočet CityVizor
     - najmutí projektového manažera Daniela Koláře
     - navázání spolupráce s Internet streamem kvůli transformaci účetních dat
     - pokračující vývoj díky Martinovi Kopečkovi a Janovi Vlasatému
     - výsledek: připojení 4 členů OM, snížení administrativních nároků jak pro členy OM, tak pro ostatní města
     - přetrvává potřeba individuálně řešit problém osobních údajů
- Registr Smluv: přerušená spolupráce s BISON z důvodu nízké přidané hodnoty OM
- připojení se k výzvě "Veřejné peníze - veřejný kód"
- změna členů Výboru, kooptace Zbyňka Grepla z Nového Města na Moravě a Radomíra Palovského z Prahy 5
- plán do budoucna: 
     - soustředit se úzce na několik málo projektů, převzít je a rozšířit je mezi ostatní členy (participativní rozpočet Brno, 
generický web Prahy 7) 
- po komunálních volbách: oslovit nové zastupitele, přilákat nové členy

Zpráva byla vzata na vědomí

3.) volba výboru a předsedy | https://youtu.be/AEMxMOToVdc?t=43m28s
- představení kandidátů do výboru: Radomír Palovský, Ladislav Nešněra, Zbyněk Grepl
- přerušeno

Hlasování č. 2 - přerušení projednávání bodu bylo přijato viz. výpis

4.) prezentace projektů z oblasti ICT | https://youtu.be/AEMxMOToVdc?t=1h10m
- Mapy bez bariér (pan Hazuza)
- Portál občana (Jiří Kárník, MV ČR)
- Čtyři roky otevírání Brna (Jiří Ulip)
- Tenderman (Tomáš Pošepný, EconLab)

5.) projekty na stole OM | https://youtu.be/AEMxMOToVdc?t=2h55m53s
- CityVizor (Dan Kolář)
- weby WordPress Praha 7 a PaRo Brno (Ladislav Nešněra)
- open data dashboard (+deployment +IAM) (Ladislav Nešněra)
- knowledge base a sdileni know-how (Ladislav Nešněra, Jakub Holzer)
- IoT (Zbyňek Grepl)
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6.) volba kontrolora
- představení kontrolora Martina Šebka

Usnesení: 
„Členská schůze volí kontrolorem Otevřených měst Martina Šebka“

Hlasování č. 3 – usnesení přijato jednomyslně viz. výpis

3.) volba výboru a předsedy – pokračování přerušeného bodu
- představení kandidátů do výboru: Marcel Kolaja
- představení kandidáta na předsedu: Ondřej Profant

Usnesení: 
„Členská schůze volí předsedou Výboru Ondřeje Profanta a dalšími členy Výboru Radomíra Palovského, Ladislava 
Nešněru, Zbyňka Grepla a Marcela Kolaju“

Hlasování č. 4 – usnesení přijato jednomyslně viz. výpis

7.)  Ukončení 
 

Poznámky:
- videozáznam členské schůze je dostupný jako "členská schůze 2018-06-28" na https://youtu.be/AEMxMOToVdc
- doprovodné prezentace pak na https://gitlab.com/otevrenamesta/documents/tree/master/knihovnicka jako soubory 
začínající názvem prezentace-2018-clenska_schuze_03

Zápis: 
• zapsal: Daniel Kolář
• ověřovatel zápisu: Ladislav Nešněra
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