MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3
Redakční rada RADY MĚSTSKÉ ČÁSTI

Zápis č. 6/2013 z jednání Redakční rady Rady městské části
Datum jednání:

24. 4. 2013

Místo jednání:

pracovna starostky

Začátek jednání:

9.00

Konec jednání:

11.00

Jednání řídil:

PhDr. Matěj Stropnický, předseda RR

Počet přítomných členů:

5, komise je usnášení schopná

Přítomni dle prezenční listiny:

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

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

MUDr. R. Hoffmann
Mgr. S. Popov

Hosté:

Ing. V. Hujová

Tajemník:

Ing. S. Kněnický

Počet stran: 3
Mgr. M. Otmarová

Zapsal:
Schválený program jednání:
1.

Schválení č. 5/2013

2.

Plán č. 6/2013

3.

Různé

Hlasování:

pro: 4

proti: 0

zdržel se: 0

(M. Čáslavka se na RR dostavil až po tomto hlasování.)
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Jednání:
1. Schválení č. 5/2013
- str. 1 – sjednotit písma v hlavičce, zbytek strany pojmout tak, jak tomu bylo doposud,
změnit popisku pod foto otvíráku
-

str. 2 – článek Metropolitní plán – do popisky pod foto: info, kde je možné stávající
územní plán najít, změna titulku – Představujeme výbory… na „Potřebujeme klidovou
čtvrť s parky“ + doplnit kontakt na tajemníka výboru a zapracovat info o Fondu
obnovy a rozvoje

-

str. 3 – článek: seminář o grantech – uvést jméno místostarosty Hellera, článek:
přebírání ceny ve Španělském sále – změnit foto a popisku + zapracovat citaci PhDr.
E. Hájkové, konkretizovat, za co byla cena přesně udělena
(10.00 odchází Ing. P. Sladkovský, omluven – má další jednání)

-

str. 6 – změna titulku u článku věnovanému Viktorce Žižkov, pokračování článku ze
str. 1 bude přetékat v pravém horním sloupci, PRO M. Kucián: upřesnit výši úroku

-

str. 7 – dát aktualizovanou verzi příspěvku S. Popova

-

str. 11 – koncert u sv. Prokopa – zdůraznit, že koncert pořádá radnice a vstup je
zdarma

-

str. 12 – přestrukturovat info box s kontakty na neziskovky (1. Soc. odbor, 2. RIAPS)
návrh J. Ptáčka: vypustit kontakt na ProFem

Hlasování:

pro: 1

proti:2

zdržel se: 1

Návrh J. Ptáčka nebyl přijat.
-

str. 13 – změnit titulek článku věnovanému dluhům – upřednostnit neziskovky,
obecně dvoustranu zaměřit vždy tak, aby se soustředila na neziskový sektor

-

str. 16 – doplnit avizo o pořádání Mistrovských kurzů

Přijatá doporučení, náměty a stanoviska:
Redakční rada schvaluje č. 5/2013 ve znění pozměňovacích připomínek a ukládá
vedoucímu odd. RN zapracovat schválené připomínky.
Hlasování:

pro: 4

proti: 0

zdržel se: 0
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2. Plán č. 6/2013 RN
- Téma: sloučení akciových společností do jedné – v článku vysvětlit proč k tomu
dochází a co z toho vyplývá pro občany + současně bude i tématem PRO a PROTI
- Článek o hernách – v souvislosti s novým rozhodnutím ústavního soudu
- Informativní text o cyklogenerelu
- Článek vysvětlující změny harmonogramu privatizace
- Představení kulturní komise

Přijatá doporučení, náměty a stanoviska:
Redakční rada schvaluje projednané náměty pro č. 6/2013.
Hlasování:

pro: 4

proti: 0

zdržel se: 0

3. Různé
- vypracovat roční plán návštěv restaurací pro rubriku Žižkovský gurmán
- Starostka V. Hujová předkládá návrh novelizace koncepce Radničních novin
v kapitole počtu stran RN – návrh na rozšíření jejich rozsahu na 20 stran (návrh na
rozšíření o strany: inzerce, zábava, publicistika, ze života Prahy 3)
- Předseda RR M. Stropnický navrhuje: návrh starostky V. Hujové projednat spolu i
s novým grafickým návrhem RN na zvláštním jednání Redakční rady, s tím, že termín
tohoto jednání bude včas oznámen členům RR.
Hlasování:

Zápis ověřil:

pro: 4

proti: 0

zdržel se: 0

PhDr. M. Stropnický
Předseda Redakční rady RN
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