
 

Městská část Praha – Čakovice 
KOMISE PRO TRANSPARENTNOST 
RADY MĚSTSKÉ ČÁSTI 

 

Zápis č. 2 z jednání Komise pro transparentnost Rady městské části 

Datum jednání: 20. 5. 2019 
Místo jednání: Cukrovarská 1/23 
Začátek jednání: 19:40 
Konec jednání: 21:15 
Jednání řídil: Mgr. Otakar Duben 
  
Počet přítomných členů: 6, komise usnášeníschopná 
Přítomni dle prezenční listiny: Mgr. Otakar Duben 
 Lucie Maria-Anna Horáčková 
 Ing. Miloslav Krejčíček 
 Aleš Navrátil 
 Ing. Kateřina Rosická 
  
Omluveni: Ing. Radek Štefanič 
Hosté: Mgr. Kateřina Arnotová, místostarostka MČ 
Počet stran: 4 
Zapsala: Lucie Maria-Anna Horáčková 
 

Schválený program jednání: 

1. Hodnocení proměny časopisu s novou redakcí a redakční radou 

2. Webové stránky městské části – hodnocení současného stavu, návrhy na další zlepšení 

3. Možnosti rychlého informování občanů o aktuálních událostech 

4. Jednací řád Rady MČ  

  



Jednání: 

Hlasování o programu jednání s návrhem na přidání bodu k projednání – Jednací řád Rady MČ 
(navrhovatel Mgr. Otakar Duben) 

Hlasování: Pro: 5 Proti: 0 Zdržel se: 0 
Pro návrh: Duben, Horáčková, Krejčíček, Navrátil, Rosická 
Nepřítomen: Štefanič 
Návrh byl přijat 
 

1. Hodnocení proměny časopisu 

Předkladatelka: Lucie Maria-Anna Horáčková 

Z důvodu neuskutečněné schůzky Komise pro transparentnost nebylo blíže jednáno ohledně 
návrhů a doporučení změn časopisu. Předsevzetí komise podílet se svými návrhy na změnách 
nebylo naplněno a v mezidobí bylo vydáno nové číslo časopisu s nově ustanovenou Redakční 
radou, společně s novou redaktorkou. Na časopisu není patrna žádná změna, ze strany členů 
Redakční rady byly vzneseny námitky ohledně práce nově zvolené redaktorky, ať už ze strany 
transparentnosti jejího výběru, jejích časových možností, jakož i koordinace práce se členy 
Redakční rady apod. Tento problém byl přednesen Komisi prostřednictvím navrhovatelky bodu 
L.M-A. Horáčkové. 

Rozprava: 

Místostarostka Mgr. Kateřina Arnotová reagovala na jednotlivá upozornění tak, že změna 
opravdu patrná zatím není, avšak se jedná o časově náročný a dlouhodobý proces. Redakční rada 
funguje, nebo by měla fungovat, zejména jako kontrolní orgán obsahu, nikoliv jako jeho tvůrce. 
Změna bude nejspíše patrná až koncem roku, do té doby byla také s paní redaktorkou uzavřena 
smlouva. Co se výběru redaktorky týče, vnímá jí jako profesionála v daném oboru a článek, který 
byl v časopisu publikován, hodnotí jako kvalitní. Současně uvádí, že na redaktorku časopisu je 
činěn velký tlak ze strany předsedkyně Redakční rady, je neustále bombardována e-maily a 
nemůže se tak soustředit na svou práci. Časopis by neměl fungovat jako reportér toho, co se 
stalo, ale spíše toho, co se bude dít. 

Ing. Kateřina Rosická se dále dotázala, jak je možné docílit změn rubrik a kdo vybírá priority 
témat.  

Místostarostka Arnotová vysvětlila vztah Redakční rady a redaktora vůči Zastupitelstvu MČ. 
Uvedla, že změn lze docílit zejména kontaktováním Zastupitelstva, učinit podnět. Redakční rada 
přiblíží redaktorce možná témata a redaktorka dostává prostor ke zpracování tématu, Redakční 
rada se následně k výsledku vyjádří. Je shoda na tom, že by se měl vytvořit kalendář událostí, 
zprávy z Rady, o čem jednala a samozřejmě nějaká ta kultura. Nemá to být kulturní informační 
servis, ale zpravodaj, který informuje o dění MČ komplexně. Čeká se na novou vizuální stránku – 
tři čísla budou nejspíše ještě bez vizuálních změn. 

Usnesení: Komise pro transparentnost apeluje na vyšší efektivnost Redakční rady. Změna, 
kterou jsme očekávali, vidět není. Redakční rada by neměla zasahovat více, než je nutné.  



Usnesení bylo přijato jednomyslně. 

 

2. Webové stránky MČ 

Předkladatel: Otakar Duben 

Rozprava: 

Proběhla diskuze nad změnou grafiky webu a jeho současným stavem. Mgr. Kateřina Arnotová 
sdělila, že cílem není jen vizuální změna, ale zejména uspořádání stránek, nahodilých rubrik, 
primárně aby bylo vše patrné a návodné pro občany. Komisi pro transparentnost byla předložena 
ukázka návrhu vzhledu webových stránek. Grafický návrh vyjde do 10.000,-Kč.  

Řešeno společně s bodem č. 3 (rychlé informování občanů o aktuálních událostech).  

Diskuze byla vedena i nad funkčností sociálních sítí ve vztahu k prezentaci MČ a k rychlosti sdílení 
informací, např. havárie vody apod. Řada obcí má zřízen portál na sociálních sítích jako jsou např. 
Facebook, Twitter nebo Youtube. Diskutovalo se také o tom, jak by fungovala komunikace 
s přispěvateli na sociálních sítích.  

Vzhledem k publicitě a prezentaci obce navenek vidí členové komise jako přínosné, aby byla 
zaměstnána osoba, která by vedla webové stránky, jednotlivé sociální sítě, ideálně pracovala 
současně jako redaktor časopisu, nebo úředník pro komunikaci. Dle potřeb MČ, tedy třeba na 
částečný úvazek.   

Usnesení: Komise pro transparentnost doporučuje Radě městské části zvážit možnost 
vytvoření pozice pro komunikaci s veřejností v rámci úřadu městské části.  

Usnesení bylo přijato jednomyslně. 

4. Jednací řád Rady městské části 

Předkladatel: Otakar Duben 

Rozprava: 

K bodu se vyjádřila místostarostka Mgr. Kateřina Arnotová. Uvádí, že jednací řád není a uvítala 
by, kdyby byl vytvořen s ohledem na to, že mohou nastat krizové situace, kdy je potřeba určitých 
pravidel.  

Radní a členka Komise Ing. Kateřina Rosická zmiňuje, že nedokáže posoudit, jak to probíhalo 
minulé volební období, nicméně současné období probíhá vše poměrně hladce a na všem se 
zatím Rada dokázala domluvit. 

O jednacím řádu už se v rámci Rady městské části neformálně jednalo. Jako problematické se jeví 
omezení v JŘ, dokdy je možno dodatečně předložit další bod k jednání Rady MČ a nutnost 
informovat ostatní členy Rady o jeho zařazení.  



Místostarostka Arnotová vysvětlila, že na Radu jdou body do čtvrtka do určité hodiny, zasílají se 
e-mailem a jednotlivci se mohou podívat na předložené body. Uvádí, že může přijít bod náhlý, 
vložení obsáhlé smlouvy a za této situace by měla fungovat zejména komunikace, která v dnešní 
době není problém. Důležité je, aby měl každý čas se s věcí seznámit. Uvedla, že byla řešena i 
možnost, že by stačil souhlas zástupců jednotlivých koaličních stran zastoupených v Radě MČ, ke 
schválení tohoto jednacího řádu však zatím nedošlo.  

Usnesení: Komise pro transparentnost doporučuje Radě městské části vypracovat a přijmout 
Jednací řád Rady MČ.  

Usnesení bylo přijato jednomyslně. 

Příští jednání komise se bude konat 9. září 2019 od 19:30. Komise může zvážit svolání 
mimořádného termínu, pozvání předsedkyně Redakční rady, popřípadě redaktorky k návrhům a 
doporučením změn týkající se časopisu. 

 

V Praze dne 20. 5. 2019 Zapsala: Lucie Maria-Anna Horáčková 
 


