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

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

pro

transparentnost

Datum jednání:

22. 11. 2012

Místo jednání:

Havlíčkovo nám. 700/9, P 3, č. dv. 218

Začátek jednání:

16:00 hodin

Konec jednání:

18:30

Jednání řídil:

Mgr. Martina Chmelová, předsedkyně komise

Počet přítomných členů:

5, komise usnášení schopná

Přítomni dle prezenční listiny:

Mgr. Martina Chmelová, předseda
Ing. Josef Heller, místopředseda
Mgr. Miroslav Trejtnar
Bc. Martina Šandová, člen
Tomáš Kalousek, člen

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

Michal Kucián,
ing. Mgr. Irena Ropková,

Hosté:

Ing. Bohuslav Nigrin, zást. starosty
Tomáš Hilmar, ved. OI
Jindřiška Jelínková, šéfredaktorka RN

Počet stran:

2

Zapsal:

Eva Cihelková, tajemník komise

Komise pro transparentnost a legislativu Rady městské části schvaluje zápis z předchozího
jednání č. 2 ze dne 22. 10. 2012
.
Hlasování:

pro: 3

proti: <>

zdržel se: 2

Schválený program jednání:

Městská část Praha 3, Úřad městské části Praha 3
Telefon: 222 116 111, fax 222 540 864, e-mail: podatelna@praha3.cz, www.praha3.cz
IČ: 00065317, Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s., č. ú.: 2000781379/0800 DS:eqkbt8g
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1. Praktický příklad využití e-dražeb (tajemník Úřadu m. č. P2)
2. Aktuální informace k připravovaným konceptuálním změnám v RN a www stránek
městské části Praha 3 (Mgr. J. Jelínková, OVVK)
3. Podněty, připomínky a návrhy k plánu činnosti komise pro roky 2012, 2013, 2014
4. Zveřejňování zápisů z jednání Výborů ZMČ
5. Zveřejňování zápisů z jednání ZMČ
6. Zveřejňování videozáznamů z jednání ZMČ
Jednání:
1. Praktický příklad využití e-dražeb (tajemník Úřadu m. č. P2) – informace bude podána na
příštím jednání komise 13. 12. 2012
2. Aktuální informace k připravovaným konceptuálním změnám v RN a www stránek
městské části Praha 3 podala Mgr. J. Jelínková, šéfredaktorka RN
Přijatá doporučení, náměty a stanoviska.
Po informaci Mgr. Jindřišky Jelínkové z Radničních novin (RN), že nově bude mít
rubrika opozice dané povinné téma příspěvku, se přihlásila Bc. Martina Šandová.
Prohlásila, že za klub zastupitelů ODS i jako jeho místopředsedkyně důrazně
protestuje proti diktátu tematických okruhů pro „okénko opozice“.
Je to rozhodnutí směřující k cenzuře a omezení svobody slova i projevu, která je
zakotvena v Listině základních práv a svobod i dalších mezinárodních deklaracích o
základních lidských právech. K jejímu příspěvku se připojil i další člen komisezastupitel Tomáš Kalousek (nezařazený), který se s odmítnutím návrhu redakční rady
RN P3 na „povinná témata opozičního okénka“ zcela ztotožnil.
3. Komise pro transparentnost a legislativu projednala zveřejňování, zápisů z jednání Rady
městské části, Zastupitelstva městské části včetně příloh a důvodových zpráv, dále
projednala zveřejňování zápisů z jednání výborů zastupitelstva, na webových stránkách
městské části Praha 3.
Přijatá doporučení, náměty a stanoviska.
Komise pro transparentnost a legislativu doporučuje zveřejňovat na webových
stránkách Městské části Praha 3 zápisy a usnesení z jednání Zastupitelstva městské
části, Rady městské části a z jednání komisí Rady městské části a výborů
Zastupitelstva městské části, a to včetně příloh a důvodových zpráv, vyjma těch
podléhajících speciální ochraně.
Hlasování:

pro: 4

proti: 0

zdržel se: 0

4. Komise pro transparentnost a legislativu se zabývala zveřejňování videozáznamů
z jednání Zastupitelstva městské části, tento bod bude projednán na dalších jednání komise.
Bude zjištěno stanovisko ÚOOÚ – zajistí E. Cihelková, další podklady předá členům komise
Mgr. Martina Chmelová.
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