
XV. zasedání Zastupitelstva Mč Brno_Bohunice konané dne 23.06.2021

Věc: Materiál k bodu 9 - Zřizeni Redakční
ZastupiteIstvem Mč

rady zpravodaje Naše Bohunice

Před kladatelé, zpracovatelé : PhDr. Duřpektová Eva, Mgr. Michal Kincl, Mgr. lng. Kotzian
Robert, Ph.D., lng. Novotný Jan, Ph.D., lng. VráŽel Miloš

V Brně dne 07.06.2021

Důvodová zpráva
Podle zákona o obcích č. 12812000 sb', s 122 (1), můŽe Rada obce (MČ) zřizovat jako své
iniciativní a poradní orgány komise. Tyto kolektivní orgány předkládají svá stanoviska a náměty
Radě obce. Tedy nemají Žádnou výkonnou pravomoc, obdobně jako výbory zastupitelstva.

Podle citovaného zákonného ustanovení zřídila Rada MČ za svůj poradní a iniciativní orgán
,,Redakční komisi informačního zpravodaje Naše Bohunice". Jak ztextu zákona plyne, komise
nemají pravomoc uskutečňovat jakákoliv opatření. Své závěry ,,pouze" předkládají svému zřizovateli,
tj. Radě MČ.

Z dlouhodobé praxe však plyne, Že ,,Redakční komise informačního zpravodaje Naše Bohunice"
soustavně překračuje své pravomoci tím, Že samostatně aktivně ovlivňuje obsah zpravodaje bez
toho, aby redakčně připravenou předlohu čísla zpravodaje předloŽila k posouzení a rozhodnutí Radě
MČ. to je stav, který zákon nepřipouští.

Zastupitelstvo městské části jako nejvyšší orgán městské části, která je vydavatelem zpravodaje, si
níŽe uvedeným návrhem usnesení vyhrazuje pravomoc ustanovit ,,Redakční radu zpravodaje NB"
s pravomocí redakčně sestavovat a schvalovat konkrétní obsah a úpravu jednotlivých vydání
zpravodaje' Do redakční rady podle návrhu má právo nominovat svého zástupce kaŽdá volební
strana se zastoupením v zVc, a to ze svých řad nebo z řad veřejnosti. Nominace a volba členů
můŽe být provedena následně po schválení první části navrŽeného usnesení, nebo na říjnovém
jednání zastupitelstva. Se členy redakční rady můŽe městská část uzavřít dohodu o práci konanou
mimo pracovní poměr. V případě smluv se členy zastupitelstva je zákonná povinnost tyto smlouvy
odsouhlasit zastupitelstvem, dle $ 84 p) zákona o obcích. Z těchto důvodů je zřízeni redakční rady
termínováno k 01 '10.2021'

Návrh usnesení
Zastupitelstvo Mč Brno-Bohunice

jako vrcholný orgán městské části, která je vydavatelem informačního zpravodaje ,,Naše Bohunice"
si podle $ 84 odst. 4 zákona č. 12812000 sb., o obcích, vyhrazuje pravomoc zřídit a tímto usnesením

zřizuje

ke dni 01.10'2021 ,,Redakční radu zpravodaje Naše Bohunice", spravomocí redakčně řídit
a samostatně rozhodovat o obsahu jednotlivých čísel vydání zpravodaje

Dále
Zastupitetstvo Mč Brno_Bohunice aklamačním hlasováním
voliza členy Redakční rady zpravodaje Naše Bohunice:

předsedu redakční rady - dle nominace KDU-ČSL
místopředsedu redakční rady - dle nominace ČSSD
člena redakční rady - dle nominace ANo 2011
člena redakční rady - dle nominace B+
člena redakční rady - dle nominace oDS
člena redakční rady - dle nominace ToP 09


