MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3
Komise pro transparentnost a legislativu
RADY MĚSTSKÉ ČÁSTI

Zápis č. 2 z jednání Komise pro
a legislativu Rady městské části Praha 3

transparentnost

Datum jednání:

2.4. 2013

Místo jednání:

Havlíčkovo nám. 700/9, P 3, Galerie pod radnicí

Začátek jednání:

17:00 hodin

Konec jednání:

19:55

Jednání řídil:

Mgr. Martina Chmelová, předsedkyně komise

Počet přítomných členů:

7, komise usnášení schopná

Přítomni dle prezenční listiny:

Mgr. Martina Chmelová, předseda
Ing. Mgr. Irena Ropková, člen
Michal Kucián, člen
Ing. Josef Heller, MBA, místopředseda
Mgr. Miroslav Trejtnar, člen
Mgr. Martina Šandová, člen
Tomáš Kalousek, člen

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

nikdo

Hosté:

Ing. Bohuslav Nigrin, zást. starosty
PhDr. Matěj Stropnický
Bohdan Ganický
Jaromír Tomek

Počet stran:

2

Zapsal:

Eva Cihelková, tajemník komise

Komise pro transparentnost a legislativu Rady městské části schvaluje zápis č.1 ze dne
19.2. 2013 s touto připomínkou Mgr. Šandové:
Na jednání komise dne 19. 2. 2013 nebylo v souladu s jednacím řádem komisí RMČ
hlasováno o přítomných hostech.
Hlasování:

pro: 6

proti: 0

zdržel se: 0

K bodu 1 a 2 programu byli přizváni pan Bohdan Ganický a pan Jaromír Tomek o jejich
přítomnosti na jednání komise proběhlo hlasování
Hlasování:

pro: 7

proti: 0

zdržel se: 0
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Schválený program jednání:
1.
2.
3.
4.

Zveřejňování videozáznamů z jednání ZMČ Praha 3
Doplnění informací o datových přenosech do nové struktury webových stránek
Návrh změn přílohy k obecně závazné vyhlášce č. 2/2010 Sb. HMP
Různé

Jednání:
1. Proběhla diskuse k legálnosti zveřejňování videozáznamů ZMČ prostřednictvím internetu
(webových stránek městské části) a k tomu předloženým materiálům (zdrojové články O.
Kužílka a recenzní posudek z Masarykovy Univerzity).
Přijatá doporučení, náměty a stanoviska
Komise pro transparentnost a legislativu doporučuje Radě městské části vyžádat
aktuální stanovisko ÚOOÚ ve věci zveřejňování videozáznamů z jednání ZMČ P3, a to
jak přímých přenosů, tak jejich záznamů. Jaké podmínky je třeba splnit, aby zveřejnění
videozáznamů bylo v souladu se stávající legislativou
Hlasování:

pro: 7

proti: 0

zdržel se: 0

Komise pro transparentnost a legislativu doporučuje Radě městské části zveřejňovat
na webových stránkách městské části Praha 3 stenozáznamy z jednání ZMČ, včetně
záznamů za poslední kalendářní rok.
Hlasování:

pro: 7

proti: 0

zdržel se: 0

2. Pan Bohdan Ganický přednesl informaci k problému Otevřených dat. Proběhla krátká
diskuse se závěrem, že pan Ganický předá členům komise materiály ke koncepci a
funkčnosti Otevřených dat. V diskusi se bude pokračovat po prostudování předaných
materiálů.
3. PhDr. Matěj Stropnický, zástupce komise předložil návrh změny přílohy k obecně závazné
vyhlášce hl. města Prahy č. 2/2010 Sb. HMP. Návrh bude dopracován a předložen na
příštím jednání komise.
4. Ing. Bohuslav Nigrin informoval v návaznosti na usnesení z minulého jednání komise o
dalším vývoji ve věci předávání stavební dokumentace SVJ. Na jednání RMČ bude
předložen ke schválení dodatek k mandátní smlouvě, týkající se předávání stavební
dokumentace SVJ
6. Proběhla diskuse o možnosti zapojení externích odborníků do práce hodnotících komisí a
o možnosti zadávání oponentních posudků na vybrané veřejné zakázky. Dále proběhla
diskuse o fyzické Úřední desce městské části Praha 3. Mgr. Martina Chmelová prověří
soulad vyvěšování na fyzické Úřední desce městské části Praha 3 a problematiku projedná
s pí starostkou.

Zápis ověřil:

Ing. Mgr. Irena Ropková
člen komise

Mgr. Martina Chmelová
předsedkyně komise pro transparentnost a legislativu
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