MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3
Redakční rada
RADY MĚSTSKÉ ČÁSTI

Zápis č. 11 z jednání Redakční rady Radničních novin
Datum jednání:

25. 4. 2019

Místo jednání:

radnice, Lipanská 7, č. 301

Začátek jednání:

17:04

Konec jednání:

19:00

Jednání řídil:

Karel Světlík, předseda RR

Počet přítomných členů:

8, komise je usnášeníschopná

Přítomni dle prezenční listiny:

Jan Novotný (odchod 18:10), Ivo Denemark,
Michal Dobiáš, Michal Vronský, Tomáš Kalivoda
(příchod 17:12), Petra Jelínková (příchod 17:12),
David Soukup (příchod 17:20)

Omluveni: Šárka Sedláčková

Hosté: Radko Šťastný, Jan Dvořák
Prezenční listina je nedílnou součástí tohoto zápisu, nepodléhá zveřejnění
umožňujícímu dálkový přístup.

Tajemník a zapsal:

Michaela Luňáčková

Počet stran:

4

Ověřovatelé zápisu: Ivo Denemark, Petra Jelínková

Městská část Praha 3, Úřad městské části Praha 3
Telefon: 222 116 111, fax 222 540 864, e-mail: podatelna@praha3.cz, www.praha3.cz
IČ: 00065317, Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s., č. ú.: 2000781379/0800 DS:eqkbt8g
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Schválený program jednání RRRN č. 5/2019:
1. Připomínky k č. 5/2019 Radničních novin
2. Různé
3. Náměty a témata pro č. 6/2019 Radničních novin

Ověřovatelem zápisu: Ivo Denemark
Hlasování:

pro: 5

proti: 0

zdržel se: 0

Program a ověřovatel byl schválen.
1. Připomínky k č. 5/2019 Radničních novin
Str. 1 • sloupek – nechat pouze „jakmile pravidla schválí RRRN…“
• Kostnické nám. – bude doplněn odkaz na VŘ na kavárnu
Příchod p. Kalivoda a pí Jelínková (oba 17:12)
Str. 2 • sloupek z RMČ – výlety pro seniory – doplnit kontaktní osobu nebo nějaký odkaz
Str. 3 • NNŽ - v boxu: sjednotit osobu, kterou oslovujeme; v bodu 1. vložit „k návrhu
„změny“ územního plánu“; u 3. bodu vyškrtnout první věta; v článku ve 3. odstavci – věta od
Kateřiny Čechové – vyškrtnout, toto neřekla „podle ní je obecným problémem..“ vypustit; info
o vlastnících pozemku přeformulovat na 4 velké hráče – CG, Penta, Sekyra Group + ČD“
hlavní město, které „pořizuje“ územní plán (nikoli drží); doplnit „některé“ pozemky; p.
Jeřábková – koho zastupuje přesunout k prvnímu výskytu jejího jména
Str. 4 • doplnit popisek u fotografie lázní
• Podchod na Hl. nádraží - přeformulovat v druhém sloupci „pravomocné územní
rozhodnutí“
Příchod p. Soukup
Str. 6 • Elektrokola – zapracovat připomínku pana MS Ruta (posláno mailem)
Str. 8 • Bezobalové nakupování - informace za Zero Waste odrazit do nového odstavce
Str. 9 • opravit popisek u fotky pana ředitele MP
Str. 10 • u jubilejních svateb doplnit počet let, kolik to značí a vymazat pořadí
• z redakční pošty – Vyjádření čtenáře pana Hájka k bezpečnostní… ? – chybí tam
slovo
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Str. 12 • Je Praha 3 bezpečná? – ve třetím sloupci ještě zůstalo „jed pro Jiného“; v grafu
řádek vymazat Q1 a dát místo toho Otázka zněla:
• anketa – p. Vronský - ve druhé větě překlep (dvakrát zájmeno TO) - opravit
Str. 19 • Romská vlajka - v článku v prvním sloupci od Vystoupili například…vypustit; zkrátit
citaci pana starosty; po zkrácení článku uveřejnit celý text romské hymny a doplnit
český překlad; upravit titulek na Romská vlajka zavlála poprvé nad Prahou 3
Str. 20 • Pražská snítka – ztučnit kategorie
Str. 21 • Plán rozvoje sociálních služeb – zvětšit plakát
• Rodinný asistent – doplnit popisek k fotografii
• Boj s exkrementy – může se zmenšit fotografie psa, aby se mohl zvětšit plakát soc.
služeb
Str. 22 • DofE – upravit citace – první citace začne až „Do programu jsme zapojili…“; druhá
citace p. Kratochvílové je nesprávně označená; doplnit logo DofE
Návrh na hlasování – vypustit fotografii u článku DofE a místo toho zvětšit fotografii pana
místostarosty.
Hlasování:

pro: 3

proti: 1

zdržel se: 4

Návrh nebyl schválen.
Návrh na hlasování – Vypustit fotku u článku DofE a přesunout tam článek na str. 21 (např.
Boj s exkrementy)
Hlasování:

pro: 7

proti: 0

zdržel se: 1

Návrh byl schválen.
Odchod p. Novotný (18:10)
Str. 23 • vyměnit fotografii – dodáno p. Vronským (roh Bořivojova a Čajkovského)
Str. 24 • Havlíček - dodat popisek k fotce budovy s datací;

Návrh na hlasování – schválení čísla 5/2019 RN.
Hlasování:

pro: 7

proti: 0

zdržel se: 0

Číslo 5/2019 RN bylo schváleno.
2. Různé
-

projednání Pravidel pro publikování zastupitelů v rubrice RN Názory zastupitelů

Pravidla pro publikování zastupitelů v rubrice RN Názory zastupitelů:
- Každý zastupitel může publikovat v Radničních novinách až 4 příspěvky ročně.
- Právo publikovat příspěvek je nepřenosné.
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- Každý zastupitel může v jednom čísle publikovat maximálně jeden příspěvek v
rubrice Názory zastupitelů.
- Celkový počet příspěvků v rubrice Názory zastupitelů je 9, přičemž 5 příspěvků
náleží stranám koalice a 4 příspěvky stranám opozice. Celkový počet příspěvků
může být měněn rozhodnutím Redakční rady RN.
- O publikování příspěvku rozhoduje pořadí došlých příspěvků, přednost mají
příspěvky zaslané dříve. Zároveň platí, že každému zastupitelskému klubu náleží
vždy alespoň prostor jednoho příspěvku, takový příspěvek však musí být zaslán
nejpozději do termínu stanoveného šéfredaktorem RN.
- Délka a celkový rozsah jednoho příspěvku jsou stanoveny na 1600 znaků včetně
mezer a nadpisu. Formální a grafická podoba příspěvků je jednotná (font, rozpaly,
velikost písma a jiné).
- Toto usnesení je platné od čísla RN 06/2019, proto je kvóta 4 příspěvků na
zastupitele snížena pro zbytek roku 2019 na polovinu, tedy 2 příspěvky na
zastupitele.
Návrh na hlasování – Pravidla pro publikování zastupitelů v rubrice RN Názory zastupitelů
Hlasování:

pro: 5

proti: 0

zdržel se: 2

Návrh na usnesení byl schválen.
-

dále držet označení zastupitelských klubů

3. Náměty a témata pro č. 6/2019 Radničních novin
Zvyšování nájmů a časté problémy nájemních smluv – ochrana před podvodníky
(doporučení pro obě strany). Dotýká se významně důchodců, lze spojit s tématem
ombudsmanky pro seniory.
Příspěvky na bydlení - zejména starší lidé často nevědí, že mohou žádat a kde
Uzavření kampusu VŠE na Jarově

Návrh na hlasování - druhým ověřovatelem zápisu Petra Jelínková
Hlasování:

pro: 7

proti: 0

zdržel se: 0

Druhý ověřovatel byl schválen.

Zápis ověřili: Ivo Denemark, Petra Jelínková
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