MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3
Redakční rada RADY MĚSTSKÉ ČÁSTI

Zápis č. 7/2013 z jednání Redakční rady Rady
městské části
Datum jednání:

22. 5. 2013

Místo jednání:

Radnice, místnost č. 218

Začátek jednání:

9.00

Konec jednání:

10.30

Jednání řídil:

PhDr. Matěj Stropnický, předseda RR

Počet přítomných členů:

4, komise je usnášeníschopná

Přítomni dle prezenční listiny:

4, PhDr. M. Stropnický, Ing. B. Nigrin, , Ing. P.
Sladkovský, J. Ptáček

Prezenční listina je nedílnou součástí tohoto zápisu, nepodléhá zveřejní umožňující
dálkový přístup.
Omluveni

MUDr. R. Hoffmann
Mgr. S. Popov
M. Čáslavka

Hosté:
Tajemník:

Ing. S. Kněnický

Počet stran: 3
Mgr. M. Otmarová

Zapsal:
Schválený program jednání:
1.

Schválení č. 6/2013

2.

Plán č. 7-8/2013

3.

Různé

Hlasování:

pro: 4

proti: 0

zdržel se: 0
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Jednání:
1. Schválení č. 6/2013
- str. 1 – otvírák – pouze info, co se stane, vypustit vysvětlující věci
- str. 2 – článek: platby za energie - vytučnit mezititulek, článek: kulturní komise – box
– doplnit kontakt, článek Z rady – pracovní skupina programu Regenerace – uvést, že
došlo k obměně ve složení skupiny, doplnit 3 nové členy
-

str. 3 – článek: Parčík v Kouřimské – vyměnit foto – bude-li jiné k dispozici, Ing.
Caldrová – opravit funkci, zapracovat, že výzva k připomínkování ze strany občanů
zazněla v roce 2011, článek: Dům V Zahrádkách – doplnit, co se na uvolněné parcele
bude dít dál, článek: herny – aktualizovat

-

str. 4 – článek: Záhony – dopracovat jako foto s popiskou, článek: Tram 11 – doplnit
info, že tram byla potvrzena, článek: 100 letý Načeradský – upravit popisku pod foto

-

str. 5 – článek:cyklodoprava – doplnit graf

-

str. 6 – opravit titulek v přeteku, článek: sloučení akciovek – dát mu formu
vysvětlující, argumentační, proč se ke změně přistupuje

-

str. 7 – Dopisy čtenářů – P. Sladkovský: proti tomu, aby se vstupovalo do autorství
dopisů čtenářů, J. Ptáček: do budoucna je třeba vypracovat systém, jak nakládat
s dopisy čtenářů (mít možnost, jak ověřit totožnost pisatele)

-

str. 8 – vyměnit fotografii tak, aby bylo vidět, kdo je vítězem Antifetfestu

-

str. 16 – úprava plakátů – Husité + Debata o NNŽ

Přijatá doporučení, náměty a stanoviska hlasováním per rollam:
Redakční rada schvaluje č. 6/2013 ve znění připomínek a ukládá vedoucímu odd. RN
zapracovat schválené připomínky.
-

Hlasování: pro: 5 (Stropnický, Čáslavka, Nigrin, Popov, Ptáček), proti: 1
(Sladkovský), zdržel se: 0, nehlasoval: 1 (Hoffmann), přijato

2. Plán č. 7 - 8/2013 RN
-

Návrhy:
budou-li již k dispozici návrhy útvaru architekta hl. m. k NNŽ – nabízí se jako téma
budoucí podoba nám. Jiřího z Poděbrad – vyvolat veřejnou diskusi na toto téma
audit Lupáčovek
volnočasové aktivity pro děti – nabídka v Praze 3
Atrium

-

Hlasování: 4:0:0, přijato
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3. Různé
Příští jednání redakční rady se uskuteční ve středu 26. 6. v 9.00 hod., místnost č. 218.

Zápis ověřil:

PhDr. M. Stropnický, Předseda Redakční
rady RN
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