
MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 

VÝBOR KONTROLNÍ 

 

Městská část Praha 3, Úřad městské části Praha 3, Odbor kontroly  

Telefon: 222 116 111, Fax: 222 540 864, E-mail: podatelna@praha3.cz, Web: www.praha3.cz 

IČ: 00063517, Bankovní spojení: Česká spořitelna, a. s., č. ú.: 27-2000781379/0800 DS:eqkbt8g     1 

 

ZÁPIS Z JEDNÁNÍ VÝBORU KONTROLNÍHO 

Datum jednání:     15. 10. 2019 

Místo jednání:      Zasedací místnost č. 309, Lipanská 7 

Začátek jednání:     17:00 h.  

Konec jednání:      18:35 h. 

Jednání řídil:      Tomáš Sunegha – předseda  

Počet přítomných členů:    7, 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 

       Mojmír Mikuláš, člen 

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

přístup. 

        

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 11. 09. 2019 bylo schváleno 5 členkami 
a členy výboru. Dva se zdrželi.   

 

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 

K uvedenému bodu programu se členky a členové výboru kontrolního usnesli následovně: 

- Výbor kontrolní konstatuje, že stávající pravidla zveřejňování příspěvku zastupitelů 
v Radničních novinách neumožňují každému jednotlivému zastupiteli publikovat své 
názory v každém vydání Radničních novin. 
 

- Výbor kontrolní konstatuje, že stávající pravidla zveřejňování příspěvku zastupitelů 
v Radničních novinách neumožňují každému jednotlivému zastupiteli reagovat na události 
v MČ Praha 3 v aktuálním vydání Radničních novin.  
 

- Výbor kontrolní navrhuje, aby byla pravidla na publikování příspěvků zastupitelů 
v Radničních novinách změněna tak, aby každý zastupitel mohl zveřejnit svůj názor 
v každém vydání Radničních novin.  
 

- Výbor kontrolní navrhuje doplnění stávajících pravidel o možnost krátké reakce „tweet“ 
jednotlivého zastupitele v každém vydání Radničních novin, např. s maximálním počtem 
znaků 120.  
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- Výbor kontrolní navrhuje, aby toto usnesení bylo publikováno v nejbližším vydání 

Radničních novin a to i s případným vysvětlujícím redakčním textem.  
 
Hlasování:  pro: 7  proti: 0  zdržel/la: 0 

 
 Usnesení bylo přijato.  
 
 

5. Různé 
Členky a členové výboru kontrolního se shodli, že na příštím zasedání projednají problematiku 
záborů. Za tímto účelem bude osloven odbor dopravy, aby vysvětlil a popsal procesní 
záležitosti týkající se záborů chodníků a komunikací v návaznosti na skutečnost, že pokud 
nastane překážka na straně městské části, zda jsou vráceny peníze subjektům, které za zábor 
zaplatily a dále s požadavkem o vysvětlení, jakým způsobem se plánují budoucí práce na 
chodnících a komunikacích ve vazbě na problematiku záborů.  
 
 
 

 
Byl stanoven termín jednání výboru kontrolního s datem konání 12. 11. 2019 v 17:00 hod.   

 
 

 

 

Zapsala: Sněžana Pellarová, tajemnice výboru   

Ověřil: Pavel Musil, člen výboru  

Schválil: Tomáš Sunegha, předseda výboru  

 


