
Město Nové Město na Moravě

N Á V R H  U S N E S E N Í
12. Zastupi te lstva města

konaného dne 26.9.2016

Spolek BISON - "Spolek pro budování a implementaci sdílených opensource nástrojů, z.s."

Materiál řeší založení nové organizace, konkrétně zapsaného spolku, s názvem: Spolek BISON - "Spolek pro 
budování a implementaci sdílených opensource nástrojů, z. s.". Důvodem pro založení spolku je dlouhodobá 
potřeba řešit problematiku neschopnosti centrální veřejné správy koordinovat a unifikovat poptávku po SW 
řešeních nezbytných ke zkvalitnění výkonu veřejné správy, což v konečném důsledku vede k opakovaným 
nákupům již vyvinutého a zafinancovaného řešení, které však není ve většině případů plně vyhovující a 
potřebuje značné úpravy, které je schopná definovat pouze veřejná správa.

I. Zastupitelstvo města rozhoduje

1. založit Spolek pro budování a implementaci sdílených opensource nástrojů, z. s. (zkráceně BISON, z. 
s.) a účasti města v tomto spolku.

II. Zastupitelstvo města schvaluje
stanovy Spolku pro budování a implementaci sdílených opensource nástrojů, z. s., zkráceně BISON, z. s. 
dle materiálu RM-28-2016, příloha č.2.

III. Zastupitelstvo města jmenuje
jako zástupce města na členskou schůzi tyto tři zástupce:  
- starostu města Michala Šmardu
- vedoucího oddělení informatiky Zbyňka Grepla
- pracovníka oddělení informatiky Radku Šoustarovou

IV. Zastupitelstvo města navrhuje
členské schůzi spolku za člena Kontrolní komise spolku paní Ing. Ilonu Komínkovou 

Michal Šmarda
starosta

Předkladatel: Michal Šmarda

Schvalovatel: Zbyněk Grepl

Zpracovatel: Radka Šoustarová
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Vyjádření: Dle § 84 odst. 2 písm. e) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní 
zřízení), ve znění pozdějších předpisů, zastupitelstvo obce rozhoduje o 
založení a rušení právnických osob, schvaluje jejich zakladatelské listiny, 
společenské smlouvy, zakládací smlouvy a stanovy, rozhoduje o účasti v 
již založených právnických osobách.

Na vědomí:

Předpokládaná doba trvání: 00:15

Text důvodové zprávy: Materiál řeší založení nové organizace, konkrétně zapsaného spolku, 
s názvem: Spolek BISON - "Spolek pro budování a implementaci 
sdílených opensource nástrojů, z. s.". Důvodem pro založení spolku je 
dlouhodobá potřeba řešit problematiku neschopnosti veřejné správy 
koordinovat a unifikovat poptávku po SW řešeních nezbytných ke 
zkvalitnění výkonu veřejné správy, což v konečném důsledku vede 
k opakovaným nákupům již vyvinutého a zafinancovaného řešení, které 
však není ve většině případů plně vyhovující a potřebuje značné úpravy, 
které je schopná definovat pouze veřejná správa.
Jako nejvhodnější právní forma byl identifikován zapsaný spolek (z.s.). 
Spolek je neziskový, zakladateli a členy budou výhradně subjekty veřejné 
správy. Z pohledu zákona o veřejných zakázkách bude spolek fungovat 
na principu horizontální spolupráce - tedy nepůjde o veřejnou zakázku.
Dle občanského zákoníku musí mít spolek nejméně tři zakladatele Kraj 
Vysočina, který je hlavním aktérém tohoto spolku a dále Zlínský kraj a 
město Nové Město na Moravě. Možnost přistoupení dalších subjektů 
veřejné správy, a to jak ve formě řádných členů (s hlasovacím právem), 
tak čestných členů (bez hlasovacího práva) by byla řešena až po 
založení.
Popis celkového navrženého řešení, tj cíle spolku, organizační forma a 
činnost spolku je uvedena v materiálu příloha č. 1.

Materiál obsahuje: Příloha - 1 - Popis celkového navrženého řešení, tj cíle spolku, 
organizační forma a činnost spolku (Veřejná)
Příloha - 2 - Stanovy Spolku pro budování a implementaci sdílených open 
source nástrojů, z.s. (Veřejná)
Příloha - 3 - Návrh delegátů do Členské schůze svazku a člena Kontrolní 
komise spolku (Veřejná)

Materiál projednán:

Přizváni:
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