MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3
Redakční rada
RADY MĚSTSKÉ ČÁSTI

Zápis č. 2 z jednání Redakční rady Rady městské části
Datum jednání:
19. 2. 2014
Místo jednání:
radnice, Havlíčkovo nám. 9, místnost č. 218
Začátek jednání:
8.00
Konec jednání:
9.55
Jednání řídil:
PhDr. M. Stropnický, předseda RR

Počet přítomných členů:
Přítomni dle prezenční listiny:

5, komise je usnášeníschopná
5, J. Ptáček, Ing. B. Nigrin, Mgr. S. Popov,
Ing. P. Sladkovský (od 8.20 hod.)

Hosté: Ing. V. Hujová
Prezenční listina je nedílnou součástí tohoto zápisu, nepodléhá zveřejnění umožňující
dálkový přístup.
Omluveni:
MUDr. R. Hoffmann, M. Čáslavka
Tajemník:
Ing. S. Kněnický
Počet stran:
3
Zapsala:
Mgr. M. Hošna
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Schválený program jednání:
Schválení RN č. 3/2014
2. Plán RN č. 4/2014
1.

Hlasování:

pro: 4

proti: 0

zdržel se: 0

Jednání:
1. Schválení RN č. 3/2014
Str. 2: změnit v perexu „úvodní přístroje na oživení“ na defibrilátory

-

změnit titulek „Nový občanský zákoník ovlivní privatizaci obecních bytů“ na
Nový občanský zákoník se promítá do pravidel privatizace obecních bytů, pozměnit
popisku ve smyslu Prodej bytového domu v Koněvově ulici číslo 7 bude schválen na
ZMČ v březnu letošního roku, vyměnit citaci místostarostky M. Stropnického na:
„Slevy za nepřeprodání koupeného bytu budeme nyní poskytovat hned při koupi“.

Str. 3:

8.20 zastupitel Pavel Sladkovský –

příchod na jednání, počet členů red. rady 5

: návrh M. Stropnického na vypuštění citace M. Kuciána ve článku „Praha 3
upravila způsob pronájmu obecních ateliérů“ z důvodu zdvojování informací a
nesouvisejícího obsahu
Hlasování:
pro: 1
proti: 0
zdrželi se: 4
- Str. 4: vypuštění upoutávky „600 hracích automatů skončilo ke konci roku 2012“ ve
článku „Praha 3 vyzve majitele domů, aby z fasád sundali cedule“
- Str. 6: jiný titulek článku, prohodit strany 6 a 7
-

Str. 3

-

Str. 7:

rozdělit na 2 články jubilejní svatby a oddací dny v parku Rajská zahrada

(Pavel Sladkovský) na vypuštění článku Hubení plevele bez chemie
Hlasování:
pro: 3
proti: 0
zdrželi se: 2
- Str. 7: návrh (Jiří Ptáček) na vypuštění článku „Výzvy k výběrovému řízení k volným
prostorům“
Hlasování:
pro: 5
proti: 0
zdrželi se: 0
- Str. 8: ve článku „Praha 3 rozšiřuje kapacity“ upravit graf, doplnit v něm letopočty,
upravit článek ve smyslu, že MČ Praha 3 dlouhodobě uspokojuje plně poptávku
rodičů po místech v MŠ, významně dotuje své školky a plánuje počty míst podle
demografické studie
- Str. 9: v dopisech čtenářů: návrh S. Popova na redakční úpravu 2. a 3. odstavce
-

Str. 7: návrh

dopisu Zachraňte Parukářku

Hlasování:
-

trvale
Str. 9:

stránky

Hlasování:
-

proti: 0

zdrželi se: 3

h čtenářů: návrh J. Ptáčka na odstranění funkce pisatelů dopisů, a to

Str. 9: v dopisec

Hlasování:
-

Pro: 2

pro: 5

proti: 0

zdrželi se: 0

v dopisech čtenářů: návrh J. Ptáčka obecně neuvádět odkazy na webové
pro: 4

Str. 20: opravit v

proti: 0

zdrželi se: 1

tiráži změnu distributora, informovat o změně na str. 7
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Přijatá doporučení, náměty a stanoviska.

Redakční rada schvaluje RN č. 3/2014 ve znění schválených připomínek.
pro: 3 (Stropnický,
zdrželi se: 2
Hlasování:
proti: 0
Nigrin, Ptáček)
(Sladkovský, Popov)
O schválení RN č.3/2014 bude hlasováno per rollam.
Přijatá doporučení, náměty a stanoviska hlasováním per rollam:
Redakční rada schvaluje č. 3/2014 ve znění schválených připomínek.
Hlasování: pro: 5 (Stropnický, Čáslavka, Nigrin, Popov, Ptáček), proti: 0, zdržel se: 0, přijato

Redakční rada schvaluje RN č. 3/2014 ve znění schválených připomínek.
2. Plán RN č. 4/2014

Lokalita NNŽ – podmíněno tím, že bude schváleno odeslání návrhu změny územního
plánu na IPR a zároveň bude členům rady městské části prezentován management
plán NNŽ + zmonitorovat širší lokalitu NNŽ až na hranici s Prahou 9
- Alternativní téma: připravovaná rekonstrukce v oblasti Olšanského náměstí
-

Hlasování:

pro: 4

proti: 0

zdržel se: 1

Termín příštího jednání redakční rady bude ještě upřesněno a členové RR budou
obesláni e-mailem.
Zápis ověřil:

PhDr. Matěj Stropnický, předseda Redakční
rady RN
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