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Vážení zastupitelé,

reaguji na Vaši interpelaci, vznesenou na 2. zasedání Zastupitelstva města Ústi nad Orlicí dne 12. 12. 2022,
která se týkala možného zpřistupněnÍ materiálů projednávaných radou města, a to včetně příloh, všem
zastupitelům. Zveřejněni a zpřístupnění bylo požadováno na intranetu Městského úřadu Ústi nad OrlicI.
K danému požadavku sděluji nás|edujÍcÍ stanovisko Rady města Ústí nad Orlicí ze dne 9.1.2023.

Příprava a následná schůze Rady města Ústínad Or|icÍprobihá v souladu se zákonem Č.128/2000 Sb.,o obcích
(obecní zřIzenI) a dle jednacího řádu, který byl schválen usnesením č. 1/1/RM/2022 ze dne 24.10.2022.
Uvedený zákon v § 101 odst. (i) definuje, že schůze rady obcejsou neveřejné a v odst. (3), že zápis ze schůze
rady obce musí být uložen u obecního úřadu k nahlédnutí členům zastupitelstva obce.

Vedeni města se Vaším podnětem zabývalo, prověřilo a zhodnotilo technické možnosti, soulad s obecným
nařIzenIm o ochraně osobních údajů a personálnIa finanční náročnost. Rada města se následně seznámila se
stanoviskem vedení města, a zejména s odkazem na výše uvedené zákonné ustanovení a s přihlédnutím k
dosavadnímu vÍce jak třicetiletému konzistentnímu postupu, neshledala důvod akceptovat Váš návrh.

Vážení zastupitelé, nadále jsou tedy materiály a jejich přílohy projednávané radou města včetně zápisu
schůze pro Vás k dispozici k nahlédnuti na sekretariátu města. Tuto možnost můžete využít kdykoliv v rozmezí
provoznidoby Městského úřadu Ústí nad OrlicI.
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