MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3
Redakční rada
RADY MĚSTSKÉ ČÁSTI

Zápis č. 13 z jednání Redakční rady Rady městské části
Datum jednání:
18. 12. 2013
Místo jednání:
radnice, Havlíčkovo nám. 9, místnost č. 218
Začátek jednání:
8.00
Konec jednání:
10.40
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,
MUDr. R. Hoffmann

Hosté: Ing. V. Hujová
Prezenční listina je nedílnou součástí tohoto zápisu, nepodléhá zveřejnění umožňující
dálkový přístup.
Omluveni:
Ing. P. Sladkovský, M. Čáslavka
Tajemník:
Ing. S. Kněnický
Počet stran:
4
Zapsala:
Mgr. M. Otmarová
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Schválený program jednání:

Pravidla diskuse uživatelů internetových stránek městské části Praha 3 – předkládá
Matěj Stropnický, předseda RR
2. Schválení RN č. 1/2014
3. Plán RN č. 2/2014
4. Různé
1.

Hlasování:
pro: 4
proti: 0
zdržel se: 0
(bez R. Hoffmanna, který se dostavil na jednání po tomto hlasování)
Jednání:
1.

Pravidla diskuse uživatelů internetových stránek městské části Praha 3

Diskuse:
- J. Ptáček: návrh, aby na webu MČ byly v průběhu měsíce všechny články z RN a
pod všemi diskusní fórum
- R. Hoffmann: musí se vyřešit, jak zajistit, aby se v diskusním fóru neobjevovaly
příspěvky agresivní, urážlivé, atd., tj. za hranicemi „etického kodexu“
- S. Kněnický: nutné je mít moderátora diskuse – posílit odd. RN
- J. Ptáček: na předloženém materiálu je ještě mnoho věcí, které je potřeba
dopracovat (otázka registrace do diskusního fóra, propojení s FB, odesílání
newsletteru, otázka vzniku právního rámce v souvislosti s poskytováním osobních
údajů při registraci
- R. Hoffmann: je otázka, co od diskuse na webu očekáváme – zdali se budou
např. diskusní příspěvky dále zpracovávat
- M. Stropnický: diskusní fórum je zamýšleno jako spontánní zpětná vazba pro
politiky a úředníky
- J. Ptáček: hlavním smyslem je zvýšit atraktivitu webu MČ

Přijatá doporučení, náměty a stanoviska.
Redakční rada doporučuje:
1. členům Redakční rady zaslat své připomínky k návrhům pravidel diskuse do
konce roku 2013;
2. sumář připomínek bude společně s návrhem pravidel diskuse do konce roku
2013 předán starostce MČ;
3. starostce MČ, aby na základě návrhu pravidel diskuse spolu se zaslanými
připomínkami stanovila zadání pro odd. vnějších vztahů dopracovat pravidla
diskuse do finální podoby;
4. finální podoba pravidel diskuse uživatelů internetových stránek MČ bude
předána Redakční radě na jejím lednovém jednání.
Hlasování:

2.
-

pro: 5

proti: 0

zdržel se: 0

Schválení RN č. 1/2014
Str. 1: otvírák – upravit

perex: doplnit info, kam jde nejvíce výdajů; upravit titulek
upoutávky na článek o kulturním centru
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-

Str. 2:

úřadu

doplnit sloupek z rady; článek excelentní organizace – doplnit citací tajemníka

garáže – dopracovat mapu
odstranit nápis „Wellness Club“ z vizualizace
Str. 6: vyměnit foto za nové, kde by měl větší prostor interaktivní koberec
Str. 4:

Str. 5:

Str. 8:

rozpočet – sjednotit barvy grafů

Str. 9: doplnit vyjádření koaličního zastupitele, graficky sjednotit dopisy čtenářů

fotografie z adventu – zvětšit foto z koncertu, vyměnit menší; billboardy –
v popisce doplnit, z které doby fotografie pocházejí
- Str. 15: celostránkový inzerát - předělat do podoby, aby bylo zřejmé, že se nejedná o
redakční text, ale o placenou inzerci soukromého subjektu + doplnit podpis
zadavatele inzerátu - o upraveném inzerátu pak bude hlasováno per rollam

-

Str. 10:

zmenšit inzerát Viktoria Žižkov a.s. na polovinu a přemístit jej
na stranu 18 na místo ceníku inzerce
Návrh M. Stropnický:

Protinávrh B. Nigrin: inzerci spojit na dvoustranu, stranu 17 (neziskový sektor) pak
přesunout na str. 15
Hlasování:

pro: 4

proti: 1

zdržel se: 0

Protinávrh byl přijat.

-

Str. 20:

Hlasování:

policejní okénko – chybí dokončení článku
pro: 5

proti: 0

zdržel se: 1

Přijatá doporučení, náměty a stanoviska.
Redakční rada schvaluje RN č. 1/2014 ve znění schválených připomínek a ukládá
vedoucímu odd. RN je zapracovat.
Přijatá doporučení, náměty a stanoviska hlasováním per rollam:

Redakční rada schvaluje grafickou podobu celostránkového inzerátu na projekt Viktoria
Žižkov Center a ukládá vedoucímu odd. RN zařadit inzerát do lednového vydání Radničních
novin.
Hlasování:
pro: 4
proti: 3
Zdržel se: 0
3. Plán RN č. 1/2014

Harmonogram oprav oken
- Management plán Nákladového nádraží Žižkov
- Pokračování v návrhu správní žaloby – developerský projekt v areálu NNŽ
-

Hlasování:

pro: 5

proti: 0

zdržel se: 0

4. Různé:
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pověřen: do programu příštího jednání Redakční rady zařadit bod
týkající se koncepce inzerce v RN + otázku novelizace koncepce RN z hlediska
propojení s internetovými stranami MČ (+ informovat o tom starostku MČ)
- R. Hoffmann: připomínky P. Sladkovského k zápisu z jednání RR ze dne 20. 11.
-

M. Stropnický –

- Návrh: budou projednány, až bude P. Sladkovský přítomen na jednání RR
Hlasování:
pro: 5
proti: 0
zdržel se: 0

Příští jednání redakční rady se uskuteční ve středu 22.1. 2014.

Zápis ověřil:

PhDr. Matěj Stropnický, předseda Redakční
rady RN
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