Datum podání žádosti:

23.07.2015

Datum poskytnutí informace:

03.08.2015

Předmět žádosti:
Městský
úřad
Napajedla
obdržel
žádost
o
poskytnutí
informací
podle
zákona
č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů Na základě této
žádosti byo požadováno:

Dobrý den ,
na zastupitelstvu dne 24.6. 2015 mi byla sdělena informace, že výsledky jak se hlasovalo v
anketě o digitalizaci kina budou archivovány
Bohužel k dnešnímu datu 22.7.2015 nejsou interním vyhledávačem na stránkách města k
nalezení informace kdo je zpracovatel ani ověřovatel kdo byl ze zastupitelů pověřen kontrolou
výstupních dat resp žádná data krom článku v napajedelských novinách a proto žádám
podle Zákona číslo 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím,
1. o informaci kde jsou archivovány tištěné dotazníky z napajedelských novin případně kdy a
kde si je mohu jako občan fyzicky přepočítat
2. prosím o technické podrobné odborné vysvětlení metriky zpracování internetového
dotazníku zpracovatelem webových stránek resp. pověřeným subjektem (zpracovatelem) alokace respondentů, územní omezení či jiné metriky zabraňující zkreslení dat , pokud jsou
data v elektronické podobě a jejich forma umožňuje migraci po emailu prosím o jejich
přeposlání tak abych je mohl jako občan zkontrolovat , dále žádám o informaci kdo nese
odpovědnost za správnost údajů město ? zpracovatel ? a bylo ze strany zastupitelů ověřeno
zda jsou údaje správné , případně kým ?
3. v této souvislosti dále žádám informaci o počtu a petic za období roku 2013 a 2014 (
jejich názvy a konkrétní počty signatářů u jednotlivých petic )
4. po zjištění , že již nejsou zápisy z veřejného zasedání města na webových stránkách ,
žádám o poskytnutí kopie ze zápisu veřejného zasedání zastupitelstva konaného dne 24.6.
2015
U bodů kde to bude technicky možné volím formu emailu přeposláním kopie či výpisu v
elektronické podobě soubory pdf či doc , v opačném případě se dostavím osobně.
Pevně doufám , že bude naplněn etický kodex
http://www.napajedla.cz/soubory/4/Etick%C3%BD%20kodex%20zam%C4%9Bstnance%20
M%C4%9B%C3%9A%20od%2015.7.2014.pdf a bude k mým žádostem přistupováno na
profesionální úrovni .
zastupitelům je poslána pouze kopie mé žádosti

Městský úřad Napajedla, tajemnice MěÚ předmětnou žádost vyřídila, bylo odpovězeno ve všech
bodech žadateli:

na základě Vaší žádosti ze dne 22.07.2015 o poskytnutí informací dle zákona č. 106/1999 Sb.,
o svobodném přístupu k informacím Vám sděluji následující:
Ad 1)
Tištěné dotazníky jsou uloženy u ředitelky Klubu Kultury Napajedla p.o..
Po domluvě se můžete dostavit do kanceláře ředitele Klubu kultury a dotazníky si přepočítat.
Ad 2)
Zpracovatelem elektronického dotazníkového šetření na webových stránkách města bylo
studio Rotate (zhotovitel samotných webových stránek města), které je také odpovědno za
provedení a vyhodnocení elektronického dotazníkového šetření, tedy i správnost údajů.
Zpracování internetového dotazníku obsluhuje modul publikačního systému Ankety. Tento
modul obsahuje dvě otázky s jednotlivými variantami odpovědí, kdy u první otázky je možná
pouze jedna vybraná odpověď, u druhé otázky je možné vybrat odpovědí více. Ani jedna z
otázek není povinná, tzn. že respondent může vyjádřit svůj názor k první, druhé nebo oběma
otázkám.
Dotazník není nijak územně omezen, toto není ani technicky proveditelné, obzvláště pokud se
jedná o anonymní dotazník.
Z důvodu omezeného množství IPv4 adres, nevyžádání emailové adresy jako jednoznačného
identifikátoru hlasujícího a dalších omezených možností pro identifikaci hlasujícího byly
sledovány zejména hlavičky prohlížeče, IP adresa a čas přístupu uživatele. Jednotlivá
hlasování byla následně exportována do XLS tabulky, která byla následně zpracována.
Současně byla vyhodnocena možná opakovaná hlasování, která byla následně odstraněna
zpracovatelem. Následné počty jednotlivých hlasů jsou již pouhou sumací v Excelu.
Tabulku XLS zasíláme v příloze.
Ověřování údajů neproběhlo, nikdy v minulosti nebyl takový postup v rámci dotazníkového
šetření uplatněn.
Ad 3)
V roce 2013 a 2014 nebyly na městský úřad doručeny žádné petice.
Ad 4)
Zápis z jednání ZM dne 24.06.2015 zasíláme v příloze.
Ing. Bc. Zdeňka Sukupová, v.r.
Tajemnice MěÚ
Doprovodná informace:
Dále byl žadateli zaslán požadovaný zápis a elektronický dotazník.

