
ll. zasedání Zastupitelstva MČ Brno-Bohunice konané dne 07.12.2022

Věc: Materiál k bodu 7 Návrh novely Jednacího
Bohunice

řádu Zastupitelstva Mč Brno_

Předkladatel
Zpracovatel:

Rada MČ Brno-Bohunice
lng. Kamarád V Brně dne 16.11.2022

Důvodová zpráva
Na základě ustanovení $ 96 zákona č. 12812000 Sb., o obcích v platném znění, schválilo
zastupitelstvo na svém V. zasedání dne 24.06 '2015 novelu Jednacího řádu Zastupitelstva MČ Brno-
Bohunice, v němŽ zakotvilo pořizování audiovizuálních záznamů pro účely přímého přenosu ze
zasedání zMČ, a to do článku 8 - Zápis, v následujícím znění:

1. Jednání ZMČ je audiovizuálně přímo přenášeno prostřednictvím internetu. odkaz na aktuální
zasedání je před konáním zastupitelstva zveřejněn na internetových stránkách MČ. Z jednánÍ
ZMC se pořizuje také audiovizuální záznam, který po úpravě dle zákona č. 11ol2o19 Sb',
o zpracování osobních Údajů, bude po dobu 5 let zveřejněn na internetových stránkách MČ.

2. lnformace o provádění přímého přenosu a pořizování audiovizuálního záznamu se uvádí na
svolávací listině' Veřejnost je o těchto skutečnostech také informována prostřednictvím nápisů
umístěných v budově radnice. V úvodu zasedání předsedající na přímý přenos a audiovizuální
záznam přítomné výslovně upozorní a poučíje.

3. V případě, Že z technických důvodů, není moŽné přímý přenos nebo audiovizuální záznam
uskutečnit, je na začátku zasedání ZMČ o této skutečnosti informován předsedající, kteý
oznámí, Že přímý přenos nebo pořízení audiovizuálního záznamu se z technických důvodů
neuskuteční. obdobně je postupováno v případě, Že technické důvody bránící v pokračování
přenosu nebo provádění audiovizuálního záznamu, nastanou v průběhu zasedání zMČ.

Vzhledem k tomu, Že není nutné, z důvodu velké pracnosti pořízení, anonymizace osobních údajů
a malého zájmu občanů, pořizovat audiovizuální záznam, včetně jeho zveřejnění po dobu 5 let,
doporučujeme tuto část z Jednacího řádu vypustit a Jednací řád upravit takto:

1' Jednání ZMČ je audiovizuálně přímo přenášeno prostřednictvím internetu. odkaz na aktuální
zasedáníje před konáním zastupitelstva zveřejněn na internetových stránkách MČ.

2' lnformace o provádění přímého přenosu se uvádí na svolávací listině. Veřejnost je o této
skutečnosti také informována prostřednictvím nápisů umístěných v budově radnice. V úvodu
zasedání předsedající na přímý přenos přítomné výslovně upozorní.

3. V případě, Že z technických důvodů, není moŽné přímý přenos uskutečnit, je na začátku
zasedání ZMČ o této skutečnosti informován předsedající, ktený oznámí, Že přímý přenos se
z technických důvodŮ neuskuteční. obdobně je postupováno v případě' Že technické důvody
bránící v pokračování přenosu nastanou v průběhu zasedání zÚc.

Návrh usnesení
Zastupitetstvo Mč Brno-Bohunice

schvaluje

s okamŽitou platností novelu Jednacího řádu Zastupitelstva MČ Brno-Bohunice dle předloŽeného
návrhu' který je přílohou č. 6 zápisu.

Příloha: Návrh novely Jednacího řádu Zastupitelstva MČ Brno-Bohunice


