
Zápis zjednání Komise pro občanské záležitosti
konaného dne 07'01'2015 V zasedací míStnosti radnice v l\4nichově Hradišti' od 16:15 do 17:15 hodin

Přítomní: Viz prezenční listina
omluveni: Romana Hartmanová
Nepřítomni: Věra DandoVá

Program: 1) Zaha)eni
2) Jednaci řád Komise pro obČanské záleŽitosti
3) Problematika poskytování Údajů KPoZ evidencí obyvatel
4) lnformace o uplynulém období roku 2014 a plán činnosti V roce 2015
5) organizačnÍotáZky (spolupráce s osadními Výbory)
6) Závél

ad 1/ Jednání zahájil předseda komise pan Jan Eduard Havránek' přivítal přítomné. Předal slovo pí
Křest'anové, která omluvila nepřítomné Členy'

ad 2/ PředSeda komise přednesl náVrh jednacího řádu komise'

Komise schvaluje jednací řád komise'

Pro: 9

ad 3/ Pí Křest'anová seznámila přitomné s problematikou neposkytování osobních údajů obČanů
komisi z evidence obyvatel' Příkaz tajemníka l\4ěstského úřadu l\ilnichovo Hradiště ing' Hašlara
kzískávání informací zevidence obyvatel' PouČila přítomné o nutnosti naprosté mlČenlivosti
Voblasti nakládání sosobními Údaji občanů poskytnutých Členům komise. Každý člen obdÉí
jen omezené údaje pro výkon člena komíse a v Žádném případě je dále nesmí
zVeřejňovat!!!

Komise bere na Vědomí informaci o nutnosti naprosté mlČenlivosti ÓlenŮ V oblasti nakládáni
s osobními Údaji občanů poskytovaných členů komise a k mlČenlivosti se zavazuje.

Pro: I

proti: 0 zdrŽel se: 0

proti: 0 zdrŽel se: 0
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Předseda komise
Mgr' Eduard Jan Havránek

Na Védomi: Asistentka odboru Kanceláře Vedoucího Úřadu

ad 4/ Pí Křest'anoVá přednesla souhrnnou informaci o práci Komise v íoce 2014, hospodareni
s finančními prostředky' náVrh na rozpoČet na rok 2015 a plán akci na rok 2015'

Komise bere na Vědomí informaci o práci Komise ý roce 2014' hospodaření s finančnimi
prostředky' návrh na rozpočet na rok 20'15 a plán akcí na rok 2015.

Pro: I proti: 0 zdrŽel se: 0

ad 5/ Členové se dohodli na zabezpeČení předání balíČků jubilantům za měsíc leden' Předali
kontaktní Údaje na sVé osoby pro potřeby KPoZ. PÍ Křest'anová osloví osadní Výbory, zda se
chtěji zapojjt do předáVánÍ balíČku jubilantům' Proběhla diskuse k obsahu balÍčků nebo jiného
druhu dárků jubilantům. Komise poŽaduje za1ištění potravin V dárkovém balíčku bez dětských
motivů - zajistí pí Křest'anová' Pan smutný zjisti Vhodnost obsahu balíčků pro obČany
V domově důchodců a podá zpráVu

ad 6/ Komise se opět se]de 23'09.2015 V 16:15 hodin v zasedaci místnosti radnice' Předseda komlse
se s přÍtomnými rozloučil a jednání zasedánÍ komise V 17;15 hodin ukonČil'
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Zapsala: lrena Křest'anoVá

Rozesláno: Členové Komise pro občanské záleŽitosti po projednání radoU města' Vedení l\4ěU


