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Výroční zpráva Naše Vratislavice o.s.
- rok 2012 (rok nultý) Cíle sdružení
Upevnění občanské společnosti v městském obvodu Liberec – Vratislavice nad
Nisou.
Informování občanů městského obvodu Liberec – Vratislavice nad Nisou o
aktuálním dění v obvodu, o jeho historii a místních zajímavostech.
Prosazovat a aktivně podporovat rozvoj městského obvodu Liberec –
Vratislavice nad Nisou – to s důrazem na trvale udržitelný rozvoj a zachování
charakteru příměstské čtvrti s dostatkem zeleně a míst pro aktivní odpočinek.
Zasadit se o trvalé zlepšování kvality života občanů v městkém obvodu Liberec
– Vratislavice nad Nisou.
Aktivně komunikovat se zástupci městského obvodu Liberec – Vratislavice nad
Nisou, případně se zástupci Statutárního města Liberec, ve smyslu výše
uvedených cílů.
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„Sami toho
zvládneme tak
málo, ale když
se spojíme,
zvládneme
cokoli.“
(Hellen Keller)
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Výroční zpráva Naše Vratislavice o.s.
- rok 2012 (rok nultý) Naše činnost v roce 2012
Pravidelná aktivní účast na zasedáních zastupitelstva městského obvodu
Liberec – Vratislavice nad Nisou.
Založení otevřeného portálu Naše Vratislavice – www.nasevratislavice.cz.
Zveřejňování a archivace audiozáznamů ze zastupitelstva městského obvodu
Liberec – Vratislavice nad Nisou.
Úspěšný tlak na zveřejňování zápisů ze zastupitelstva městského obvodu
Liberec – Vratislavice nad Nisou.
Informační žádost o seznam faktur hrazených městským obvodem Liberec –
Vratislavice nad Nisou. A to za období od 1. ledna 2008 do 30. září 2012.
„Propagační kampaň“ Naše Vratislavice.
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„Naší největší
chloubou není to,
že nikdy
nepadneme, ale
že se pokaždé
znovu zvedneme.“
(Hall Urban)
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Výroční zpráva Naše Vratislavice o.s.
- rok 2012 (rok nultý) Otevřený portál Naše Vratislavice – www.nasevratislavice.cz
Webový portál si klade za cíl být prvním otevřeným médiem ve Vratislavicích
nad Nisou.
Srdcem webu jsou audiozáznamy ze zastupitelstva městského obvodu Liberec
– Vratislavice nad Nisou, stejně tak pravidelné ozvěny, které stručnou formou
rekapitulují průběh každého zasedání.
Mimo to se na portálu občané doposud věnují i významným vratislavickým
rodákům, častá je také tématika přístupu k informacím.
Na portálu je umožněna svobodná necenzurovaná (za předpokladu dodržení
základních pravidel slušnosti) diskuze pod články a více než vítány jsou
příspěvky o všech vratislavických tématech – jak od občanů, tak od zastupitelů.
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„Špatné zprávy
často bolí,
ale velmi často
osvobozují.“
(Jack Welch)
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Výroční zpráva Naše Vratislavice o.s.
- rok 2012 (rok nultý) -

Audiozáznamy ze zastupitelstva městského obvodu
Od dubna 2012 pravidelně nahráváme jednání zastupitelstva městského
obvodu.
13. listopadu 2012 jsme získali registraci správce osobních údajů od Úřadu
osobních údajů. A od té doby jsou všechny audiozáznamy veřejně přístupné na
portálu Naše Vratislavice – www.nasevratislavice.cz.
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„Pokud si
myslíte, že
máte vše
pod kontrolou,
nejedete dost
rychle.“
(Mario Andretti)
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Výroční zpráva Naše Vratislavice o.s.
- rok 2012 (rok nultý) Úspěšný tlak na zveřejňování zápisů ze zastupitelstva
Soustavným tlakem podpořeným znalostí zákona o svobodném přístupu k
informacím se nám povedlo přesvědčit úřad městského obvodu, že zápisy ze
zasedání zastupitelstva patří na webové stránky www.vratislavice.cz.
„Zápisy si můžete přijít prohlédnout neanonymizované na úřad, můžete si je
ofotit (úřad Vám v tom nebude aktivně bránit) – ale kopii musíte provést
vlastním technickým zařízením, protože úřad kopie neprovádí. V elektronické
podobě ho nedostanete, protože elektronický zápis není zápis v pravém slova
smyslu (chybí mu náležitosti) a kdybyste si o něj zažádala přes stošestku (zákon
o svobodném přístupu k informacím), nedostala byste ho kvůli ochraně osobních
údajů.“
(Tajemník Ivan Ždárský, říjen 2012, vytaženo z emailové komunikace)
„Úřad městského obvodu Vratislavice přichází s dalším vstřícným krokem. Na
přání některých občanů začne zveřejňovat na webových stránkách městského
obvodu Vratislavice zápisy ze zasedání zastupitelstva. Úřad se přizpůsobuje
současným trendům otevírání se občanům v poskytování informací nad rámec,
který ukládá zákon.“
(Tajemník Ivan Žďárský, prosinec 2012 – Vratislavický zpravodaj)
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„Člověk
je připraven
a ochoten
přijmout jakékoliv
utrpení, jakmile
a dokud je
schopen v něm
vidět nějaký
smysl.“
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(Viktor Frankl)

Výroční zpráva Naše Vratislavice o.s.
- rok 2012 (rok nultý) Seznam faktur hrazených městským obvodem
1. října jsme předali úřadu městského obvodu informační žádost, jejím cílem
bylo získat seznam faktur hrazených MO Vratislavice v období od 1. ledna 2008
do 30. září 2012.
Úřad naši žádost po prodloužení lhůty vyřídil, nicméně za poskytnutí informace
si žádal uhradit náklady 2406 kč. Proti tomu jsme podali stížnost dle zákona o
svobodném přístupu k informacím.
Statutární město Liberec (jako nadřízený orgán městského obvodu) stížnost
proti výši úhrady uznalo, především s ohledem na nezákonné prodloužení lhůty
pro připravení informace.
Seznam faktur bychom měli obdržet v lednu 2013 – zadarmo. Jakmile se tak
stane, zpřístupníme příslušnou sekci na portálu Naše Vratislavice –
www.nasevratislavice.cz.
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„Jestliže
se chováme
k lidem podle
toho, kdo jsou,
škodíme jim.
Jestliže se k nim
chováme podle
toho, jací by
mohli být,
pomáháme jim
dosáhnout na
jejich limity.“
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(J. W. Goethe)

Výroční zpráva Naše Vratislavice o.s.
- rok 2012 (rok nultý) „Propagační kampaň“ Naše Vratislavice
Do konce roku 2012 se nám povedlo do domácností a poštovních schránek na
území Vratislavic nad Nisou roznést téměř 1500 „navštívenek“.
Ty mají za cíl především upozornit občany na portál Naše Vratislavice –
www.nasevratislavice.cz. Na zadní straně pak obsahují kontaktní informace na
sdružení Naše Vratislavice o.s.
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„Daruješ-li člověku
rybu, nakrmíš
ho na den,
naučíš-li ho lovit,
dáš mu potravu
pro celý život.“
(čínské přísloví)
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Výroční zpráva Naše Vratislavice o.s.
- rok 2012 (rok nultý) Trocha statistiky na závěr...
Webový portál Naše Vratislavice – www. nasevratislavice.cz
Ve veřejném provozu je od konce října 2012.
Počet návštev: 1534
Počet unikátních návštěvníků: 572
Náklady
Hosting: 2712 kč
(včetně domény nasevratislavice.cz a pravidelného zálohování)
Doména nase-vratislavice.cz: 108 kč
Šablona Music pro Wordpress: 45$
Facebooková komunita Naše Vratislavice
Počet fanoušků: 113
Počet odběratelů: 1
Náklady
Reklama: 227 kč
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„Staňte se
překážkovými
běžci.
Nesoustřeďte se
na překážky.
Soustřeďte se
na cíl. Pak běžte,
skákejte a dejte
do toho všechno!“
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(Peter Urs Bender)

Výroční zpráva Naše Vratislavice o.s.
- rok 2012 (rok nultý) -

Trocha statistiky na závěr...
„Propagační kampaň“ Naše Vratislavice
Náklady
Tisk a doprava 1500 kusů navštívenek: 1010 kč.
(K tomu propiska a razítko zdarma.)

Protože občanské sdružení Naše Vratislavice nedisponuje peněžním majetkem,
byly veškeré náklady zde zmíněné hrazeny z „vlastních kapes“ členů
přípravného výboru. Nikdo nás neplatí! I v tom je naše síla...
Těšíme se na mnohá setkání s Vámi v roce 2013!

IČO
01205145
Sídlo
Vnější 1389
Liberec 30
463 11
Přípravný výbor
Jana Schlegelová
Pavel Hrstka
Anna Štekrová

„Člověk přišel
na svět proto,
aby tady byl,
pracoval a žil.
Jen moudrý
se snaží náš
svět postrčit dál,
posunout výš.
A jen vůl mu
v tom brání.“
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(Jan Werich)
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