MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3
Redakční rada
RADY MĚSTSKÉ ČÁSTI

Zápis č. 12 z jednání redakční rady Rady městské části
Datum jednání:

28.11.2012

Místo jednání:

Radnice, Havlíčkovo nám. 11, místnost č. 218

Začátek jednání:

8.30 hod.

Konec jednání:

11.30 hod.

Jednání řídil:

Předseda RR - PhDr. Matěj Stropnický

Počet přítomných členů: 6

komise je usnášeníschopná

Přítomni dle prezenční listiny:

5 (PhDr. M. Stropnický, M. Čáslavka, Ing. P.
Sladkovský, Ing. B. Nigrin, J. Ptáček, Mgr. S.
Popov)

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

MUDr. Hoffman R.

Hosté:

Starostka Ing. Hujová V.

Počet stran:

3

Zapsal:

Mgr. Jelínková J.

Navržený program jednání:
1. Schválení čísla 12 Radničních novin
2. Zadání následujícího čísla RN č. 1/2013
3. Různé
Protinávrh Ing. Sladkovského, nový bod 1: „Zrušení cenzury – prostor pro vyjádření opozice
s ohledem na poslední rozhodnutí RR o předem stanoveném tématu v této rubrice.“
Protinávrh PhDr. Stropnického: nový bod 1: „Prostor pro vyjádření opozice.“
Hlasování o protinávrhu PhDr. Stropnického: 5-1-0
Návrh Ing. Sladkovského tím nehlasovatelný.

Schválený program jednání:
1. Prostor pro vyjádření opozice
2. Schválení čísla 12 Radničních novin
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3. Zadání následujícího čísla RN č. 1/2013
4. Různé
1. Prostor pro vyjádření opozice – předseda Stropnický sdělil, že věta „v dalších číslech
se opozice bude vyjadřovat vždy k tématu měsíce“ v zápise z minulé Redakční rady
neznamenala, že opozice ztrácí bianco prostor v rozsahu 2,5 tisíce znaků zavedený
v září t.r., jak to pochopila ODS, ale že se bude TAKÉ moci vyjadřovat k tématu
měsíce.
Hlasování:
Pro: 5

zdržel se: 0

proti: 1

2. Schválení čísla 11 Radničních novin
Předkladatel: PhDr. Stropnický

-

-

Upravit otvírák na str. 1, doplnit informace a posílit výpovědní hodnotu včetně ceny,
vyměnit fotografii
Str. 2 – vypustit příspěvek pana Kuciána a použít ho v dalším měsíci do rubriky
Představujeme činnost komisí a výborů, prohodit komisi ze str. 7 na str. 2, kamennou
svatbu jinam
Str. 2 – vypustit příspěvek ve zprávách RMČ o kasinech a nahradit ho jiným (bude na
to téma připraven obsáhlejší materiál)
Str. 3 – upravit titulek Olšanská ulice – slovo by se „měla“ nahradit slovem „mohla“, a
upravit v tomto smyslu celý text; do výzvy k názorům přidat slovo výzva – vyzýváme
Str. 4 - záhlaví stránky nazvat Téma
Str. 5 – prohodit se str. 4 názory, přesunuté příspěvky ze str. 3 výrazněji oddělit
Str. 7 – nahradit uvolněnou spodní část stránky
Str. 9 – text o besedě s poslancem Křečkem změnit na ryze informační a zkrátit
Str. 10 – zkrátit článek O zásadách bezpečného chování
Podpis k článku Ty pravé Radniční noviny bude Redakční rada

Usnesení: RR schvaluje ve znění projednaných připomínek Radniční noviny č. 12 a
pověřuje předsedu redakční rady PhDr. Matěje Stropnického ve spolupráci s vedoucí
oddělení RN Mgr. Jelínkovou schválení zapracovaných připomínek a konečného
znění.
Po skončení jednání tohoto bodu odešli p. Sladkovský a p.Nigrin
-

Hlasování:

pro: 4

proti: 1

zdržel se: 1

3. Zadání následujícího čísla RN:

Otvírák lednového čísla + téma – Rozpočet
-

Novoroční sloupek – starostka Hujová
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-

Další z témat: polovina stránky – herny na Praze 3 a jejich rušení s budoucím
dopadem na sport v městské části
Ocenění městské části
Bližší informace ke zrušení záměru vybudovat garáže na Jiřího z Poděbrad

4. Různé
- RR se sejde 19. 12. v 9. 00 hodin

Do 31. 12. 2012 zpracuje Mgr. Jelínková koncepci Radničních novin včetně grafického a
obsahového návrhu a rozešle jednotlivým členům redakční rady, přičemž po
ukončení procesu schvalování dojde ke změně u RN od února 2013.
Doplnit harmonogram hlasování z minulého čísla k bodu 3 – harmonogram novin pro další
číslo – pro 4 – proti 0 – zdržel se 0.
Zápis ověřil: PhDr. Matěj Stropnický
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Jednání:
1. Text
Předkladatel: <předkladatel>
Přijatá doporučení, náměty a stanoviska.
Hlasování:

pro: <9>

zdržel se: <9>

proti: <9>

1.1 Text
Předkladatel: <předkladatel>
Přijatá doporučení, náměty a stanoviska.
Hlasování:

pro: <9>

zdržel se: <9>

proti: <9>

Materiály na vědomí:
1) Název materiálu
Předkládá: <předkladatel>
Příští jednání komise se bude konat od <čas> dne <datum> v <místo konání>.

Zápis ověřil:

<Jméno a příjmení>
<funkce>
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