MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3
Redakční rada
RADY MĚSTSKÉ ČÁSTI

Zápis č. 1 z jednání Redakční rady Rady městské části
Datum jednání:

22. 1. 2014

Místo jednání:

radnice, Havlíčkovo nám. 9, místnost č. 218

Začátek jednání:

8.00

Konec jednání:

10.50

Jednání řídil:

PhDr. M. Stropnický, předseda RR

Počet přítomných členů:

7, komise je usnášeníschopná

Přítomni dle prezenční listiny:

7, J. Ptáček, Ing. B. Nigrin, Mgr. S. Popov,
MUDr. R. Hoffmann, Ing. P. Sladkovský, M.
Čáslavka

Hosté: Ing. V. Hujová
Prezenční listina je nedílnou součástí tohoto zápisu, nepodléhá zveřejnění umožňující
dálkový přístup.
Omluveni:
Tajemník:

Ing. S. Kněnický

Počet stran:

3

Zapsala:

Mgr. M. Otmarová
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Schválený program jednání:
1. Schválení RN č. 2/2014
2. Plán RN č. 3/2014
3. Různé
Hlasování:

pro: 7

proti: 0

zdržel se: 0

Jednání:
1. Schválení RN č. 1/2014
- Str. 1: doplnit sloupek – ČSSD; změnit avízo (včetně titulku) na článek o OSPOD
- Str. 2: doplnit sloupek z rady; článek SMP – vyměnit foto (bude Lupáčova); doplnit
info o úsporách, doplnit citace S. Popov – vysvětlení proč ještě nejsou známy
výsledky znaleckého posudku (věc stále v šetření Policie ČR); rozhovor s J.
Maternou – doplnit odkdy byl vybrán do funkce a jak, a upravit titulek tak, aby tam
bylo i jeho jméno; provést kontrolu, zda se v RN objevily rozhovory se všemi
předsedy výborů a komisí MČ – nebyl představen Výbor kontrolní
- Str. 3: sjednotit písma v kruhových upoutávkách, oříznout fotky a popisky umístit pod
foto (opakovaná připomínka); článek náměstí Jiřího z Poděbrad – doplnit, že celková
částka může být nižší díky veřejné soutěži a dotaci z magistrátu, upravit citace
9.00 z jednání se omlouvá S. Popov
-

-

Str. 5: v titulku rozhovoru s M. Minhovou vyměnit „poslání“ za „úkol“
Str. 6: článek web – doplnit citaci M. Stropnického, zredukovat informaci o FB
(včetně titulku), zvýraznit informaci o záměru zveřejňovat uzavřené smlouvy
v Registru smluv; článek parkování – do perexu zapracovat, jak na koncepci reaguje
MČ, doplnit citaci O. Ruta (po jednání rady MČ)
Str. 7: článek Svaz důchodců – vyměnit foto
Str. 8: doplnit rubriku ANO; pokračování otvíráku – A. Hronová – doplnit „opoziční
zastupitelka“
Str. 16: článek UJAK – předělat titulek; článek Koniklec přejde na str. 10, ze str. 10
sem přejde pozvánka Klubu přátel Žižkova
Str. 18: oddělit inzerci

Hlasování:

pro: 4 (Stropnický,
Čáslavka, Ptáček,
Hoffmann)

proti: 0

zdržel se: 2 (Nigrin,
Sladkovský)

Přijatá doporučení, náměty a stanoviska.
Redakční rada schvaluje RN č. 2/2014 ve znění schválených připomínek a ukládá
vedoucímu odd. RN je zapracovat.

2. Plán RN č. 3/2014
- Přehled mateřských škol v Praze 3 k zápisům
- Změny v privatizaci a nájemních smlouvách radnice v souvislosti s novým občanským
zákoníkem
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-

Management plán Nákladového nádraží Žižkov (celostrana)
Program akcí na NNŽ
Vyhodnocení ankety volný pohyb psů
Představení Kontrolního výboru
Úklid sněhu – novinky
P. Sladkovský zašle písemně návrh tématu – náměstí J. z Poděbrad – úpravy
povrchu náměstí/podzemní úpravy
S. Kněnický do 14 dnů navrhne RR otvírák a téma – RR jej poté schválí per rollam

Hlasování:

pro: 6

proti: 0

zdržel se: 0

3. Různé
Příští jednání redakční rady ve standardním termínu bude ještě upřesněno a
členové RR budou obesláni e-mailem.

Zápis ověřil:

PhDr. Matěj Stropnický, předseda Redakční
rady RN
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