
 

1. zasedání Výboru pro otevřenou radnici a agendu ombudsmana 28.11.2018 

 

Přítomni: MgA. Adam Rut 

                  Mgr. Renáta Zajíčková 

      Bc. Jan Klusoň 

      Michael Belaška 

                  RNDr. Radomír Palovský 

      PhDr. Marie Ulrichová Hakenová  

Omluven: Mgr. Eva Horáková 

        

Výbor je usnášeníschopný 

 

1. Zasedání výboru zahájil předseda výboru pan  MgA. Adam Rut, přivítal členy výboru a 

veřejnost. Jednohlasně byl schválen program zasedání výboru a ověřovatelka zápisu 

paní PhDr. Marie Ulrichová Hakenová.  

 

2. Představili se jednotliví členové výboru, také se představili občané, kteří se zasedání 

výboru zúčastnili: 

 

A. Rut – registr smluv, projekty, transparentnost v samosprávách – akce „otevřeno-

zavřeno“ 

B. R. Zajíčková – 1. místostarostka, ředitelka gymnázia, učitelka 

C. M. Ulrichová Hakenová – v minulém období ombudsmanka pro Prahu 5 

D. R. Palovský – počítačové technologie, přednáší na VŠE 

E. J. Klusoň – obchodní zástupce ve stavebnictví, student mezinárodních vztahů 

F. M. Belaška – dovoz elektroniky a IT do ČR, podniká v oblasti devizových a 

kapitálových trhů 

 

3. Projednal se návrh části statutu výboru pro oblast otevřené radnice. Bylo přijato 

usnesení o zapracování předloženého statutu do jeho výsledné podoby 

 

Hlasování 5/0/1  

 

 

 

 

 



4. Projednání termínů zasedání výboru. PhDr. Marie Ulrichová Hakenová vysvětlila 

náplň práce agendy ombudsmana a navrhovala, aby se výbor scházel 2x měsíčně – 

jednou pro agendu otevřené radnice a jednou pro agendu práce ombudsmana. 

RNDr. Radomír Palovský sdělil, že každá agenda by si zasloužila svůj samostatný 

orgán. 

Michael Belaška také navrhoval zasedání 2x měsíčně. 

Mgr. Renáta Zajíčková navrhovala zasedání 1x měsíčně z důvodu její účasti ve více 

komisích 

MgA. Adam Rut navrhoval jednání 2x měsíčně z důvodu odlišnosti náplně obou agend 

 

Na jednání 19.12.2018 bude předložen nový harmonogram termínů jednání dle 

možností členů výboru.  

 

Bylo přijato usnesení o termínu zasedání výboru 19.12.2018 

 

Hlasování 6/0/0  

 

5. Členové výboru a veřejnost byli seznámeni s koaliční smlouvou „Za lepší Prahu 5“.  

Byla projednávána úřední deska Městské části Praha 5 v ul. Presslova. Veřejnost by 

uvítala, aby zápisy byly podrobnější. Např. aby stavební úřad neuváděl pouze čísla 

stavebních či pozemkových parcel, aby byly uveden názvy ulic nebo bližší popis 

území. 

Dále navrhovali, aby zápisy z jednání zastupitelstva, rady, komisí a výborů byly 

podrobnější, proto navrhovali, aby se pořídil diktafon.  

Uváděli jako příklad zastupitelstva magistrátu hl. m. Prahy, kde mají audiozáznamy 

z jednání, které je přehlednější, dají se lehce dohledat body jednání, které 

konkrétního zájemce zajímají.  

RNDr. Radomír Palovský sdělil, že radnice využívá systém BYTEST. 

 

 

6. Rozdělení úkolů do příštího výboru. Výbor přijal dvě usnesení: 

Výbor ukládá jednotlivým členům představit na lednovém zasedání (k oblasti 

otevřené radnice) příklady dobré praxe otevřené radnice, které by městská část 

mohla v tomto volebním období implementovat. 

Hlasování 6/0/0 

Usnesení přijato jednomyslně. 

 

Výbor ukládá předsedovi výboru do lednového zasedání (k oblasti otevřené radnice) 

připravit harmonogram ideálního plnění závazků otevřené radnice vyplývající 

z koaliční smlouvy. 

Hlasování 6/0/0 

Usnesení přijato jednomyslně.  


