MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3
VÝBOR KONTROLNÍ

ZÁPIS Z JEDNÁNÍ VÝBORU KONTROLNÍHO
Datum jednání:

27. 08. 2019

Místo jednání:

Zasedací místnost č. 309, Lipanská 7

Začátek jednání:

17:30 h.

Konec jednání:

19:15 h.

Jednání řídil:

Tomáš Sunegha – předseda

Počet přítomných členů:

6, výbor byl usnášeníschopný

Přítomní (podle prezentační listiny):

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

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

Omluveni:

Mojmír Mikuláš, člen

Přítomní hosté:

Matěj Michalk Žaloudek (dostavil se po projednání
bodu 4), uvolněný člen ZMČ
8 členů Redakční rady (dostavili se v průběhu
projednávání bodu 6)

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. Podnět občana ve věci zamítnutí žádosti o uzavření nájemní smlouvy
5. Anonymní podnět týkající se užívání veřejné komunikace – část chodníku při ul. Seifertova
podél výstavby polyfunkčního objektu
6. Podnět zastupitele MČ Praha 3, p. Jana Novotného – usnášeníschopnost Redakční rady
Radničních novin
7. Různé

Body programu:
1. Zahájení
Jednání výboru kontrolního bylo zahájeno v 17:30 hod. a předsedy výboru všechny
přítomné přivítal.
2. Schválení zápisu z minulého jednání výboru kontrolního
Znění zápisu z jednání výboru kontrolního ze dne 21. 05. 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. Podnět občana ve věci zamítnutí žádosti o uzavření nájemní smlouvy
Po diskuzi nad daným podnětem byl jednomyslně přijat závěr, že výbor kontrolní neshledal
právní pochybení v postupu bytové komise v návaznosti na její doporučení Radě městské části.
5. Anonymní podnět týkající se užívání veřejné komunikace – část chodníku při ul. Seifertova
podél výstavby polyfunkčního objektu
Po diskuzi nad danou problematikou vzešlo doporučení napsat na odbor výstavby ÚMČ Praha
3, aby v rámci vydávaných stavebních povolení byla zohledněna a pečlivě zvážena i možnost
pohybu pro veřejnost s omezenou hybností, matky s kočárky atd.
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6. Podnět zastupitele MČ Praha 3, p. Jana Novotného – usnášeníschopnost Redakční rady
Radničních novin
Obsahem podnětu p. Novotného byl požadavek k prošetření postupu Redakční rady
Radničních novin ze dne 21. 06. 2019, v návaznosti na možné porušení jednacího řádu a
procesu jednání. Po velmi obsáhlé diskuzi, kde byla prezentována odpověď vedoucího odboru
OVVK, který pochybení v postupu nespatřuje a dokládá to vyjádřeními jednotlivých členů
Redakční rady a taktéž zápisem, kde je po odchodu p. Novotného uvedeno, že Redakční rada
již dále není usnášeníschopná a projednané body a připomínky k nim, mají jen doporučující
charakter. Žádné hlasování se již po odchodu p. Novotného neuskutečnilo. V rámci tohoto
bodu proběhla diskuze i s hosty – členy Redakční rady a docházelo k vyjasňování stanovisek.
Následně bylo navrženo usnesení, že výbor kontrolní konstatuje, že zápis Redakční rady
Radničních novin poté, co tato ztratí usnášeníschopnost, je nezávazný.
Hlasování:
pro: 6
proti: 0
zdržel/a: 0
Usnesení bylo přijato.
7. Různé
Předseda výboru, Tomáš Sunegha otevřel téma v návaznosti na bod 6. Diskutovaný systém
práce, pravomoci a nominaci členů Redakční rady Radničních novin, téma publikování názoru
zastupitelů (mj. s poukazem na zaslané právní stanovisko MHMP, který reagoval na jeho
podnět) s tím, že omezováním rozsahu příspěvků zastupitelů, tak jak je praktikováno v Praze
3, je v rozporu se zákonnou úpravou. V rámci Redakční rady rozhodují o tom, zda bude
příspěvek zastupitele publikován, nevolené osoby a v tomto kontextu je třeba si uvědomit
postavení zastupitele v systému zastupitelské demokracie, a jeho práva a povinnosti. Všem
členkám a členům výboru a členům Redakční rady Radničních novin, kteří projevili zájem, byl
dán k dispozici komentář k tiskovému zákonu, týkající se sdělení v periodickém tisku územního
samosprávného celku. Tajemnice výboru kontrolního zajistí doplňující materiál a to usnesení
RMČ č. 60 ze dne 30.01.02019. Bylo dohodnuto, že k věci bude svoláno samostatné jednání
výboru kontrolního.
V rámci bodu Různé, byl členkám a členům výboru předložen materiál dodaný OVHČ ÚMČ
Praha 3, s tabulkovým přehledem nebytových prostor – ordinace, ateliéry a ostatní nebytové
prostory. Dále tabulkový přehled domů ve vlastnictví MČ včetně těch, kde má MČ Praha 3
majoritu. Oba materiály byly vzaty na vědomí.
Byl stanoven termín jednání výboru kontrolního s datem konání 11. 09. 2019 v 17:00 hod.

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