MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3
VÝBOR KONTROLNÍ

ZÁPIS Z JEDNÁNÍ VÝBORU KONTROLNÍHO
Datum jednání:

11. 09. 2019

Místo jednání:

zasedací místnost č. 309, Lipanská 7

Začátek jednání:

17:00 hod.

Konec jednání:

18:20 hod.

Jednání řídil:

Tomáš Sunegha – předseda

Počet přítomných členů:

5, výbor byl usnášeníschopný

Přítomní (podle prezentační listiny):

Tomáš Sunegha, předseda
Marcela Novotná, členka
Irena Kryštůfková, členka
Petra Knesplová, členka
Pavel Musil, člen

Prezenční listina je nedílnou součástí tohoto zápisu, nepodléhá zveřejnění umožňující dálkový
přístup.

Nepřítomní:

Mojmír Mikuláš, člen
Lucia Zachariášová, členka

Přítomní hosté:

Miroslav Štochl, šéfredaktor Radničních novin

Počet stran:

3

Tajemník komise (zapisovatel):

Sněžana Pellarová, vedoucí odboru kontroly

Ověřovatel zápisu:

Pavel Musil, člen
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Program jednání:
1. Zahájení
2. Schválení zápisu z minulého jednání výboru kontrolního
3. Schválení programu
4. Právní úprava pravidel pro publikování názorů zvolených zastupitelů v Radničních novinách
5. Různé

Body programu:
1. Zahájení
Jednání výboru kontrolního bylo zahájeno v 17:00 hod. a předseda výboru všechny
přítomné přivítal.
2. Schválení zápisu z minulého jednání výboru kontrolního
Znění zápisu z jednání výboru kontrolního ze dne 27. 08. 2019 bylo jednomyslně
schváleno všemi přítomnými členkami a členy výboru.
3. Schválení programu
Navržený program jednání byl jednomyslně schválen všemi přítomnými členkami a členy
výboru.
4. Právní úprava pravidel pro publikování názorů zvolených zastupitelů v Radničních novinách
V rámci tohoto bodu jednání, byla velmi rozsáhlá diskuze ohledně práva zastupitele na
publikování příspěvků v Radničních novinách. Tato diskuze probíhala v kontextu právních
předpisů, které se k věci váží a zásadní v této věci je, aby každý zastupitel měl nárok na
přiměřený prostor pro svá vyjádření. Otázkou je stanovení přiměřenosti tohoto prostou.
V obecné rovině předseda výboru prezentoval svůj názor, že by publikační práva v Radničních
novinách měla být upravena formou určitého daného počtu čerpatelných znaků („konta“) ve
volebním či ročním období, ze kterého by mohl každý zastupitel čerpat pro sdělení svých
názorů. Výše konta znaků k čerpání by mělo zásadně být schvalováno ZMČ nikoli RMČ a už
vůbec ne Redakční radou Radničních novin, kde hlasují i nezastupitelé. Tato problematika byla
diskutována i s hostem Miroslavem Štochlem, šéfredaktorem Radničních novin. Vzhledem
k tomu, že se jedná o velmi důležité téma, přesouvá se jeho dořešení na další jednání výboru,
které bylo stanoveno na 15. 10. 2019.
(V 18.00 hod. odchod předsedy výboru p. Suneghy.)
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5. Různé
Tajemnice výboru informovala členky a členy o zaslání odpovědi na podnět ohledně zamítnutí
žádosti o uzavření nájemní smlouvy, která byla v souladu se závěry výboru. Dále o sdělení
závěru výboru, odboru výstavby v návaznosti na problematiku výstavby polyfunkčního objektu
„Viktoria Žižkov Center“, v návaznosti na možnosti pohybu v okolí této stavby pro veřejnost
s omezenou hybností, matky s kočárky, atd.
Dále členky a členové výboru vzali na vědomí termín konání výboru kontrolního s datem
15. 10. 2019 od 17:00 hod., s identickým programem.

Zapsala: Sněžana Pellarová, tajemnice výboru
Ověřil: Pavel Musil, člen výboru
Schválil: Tomáš Sunegha, předseda výboru
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