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Zápis č. 13 z jednání Redakční rady Radničních novin 

Datum jednání: 23. 5. 2019 

Místo jednání: radnice, Lipanská 7, č. 301 

Začátek jednání: 7.36 

Konec jednání: 9.23 

 

Jednání řídil: Karel Světlík, předseda RR 

  

Počet přítomných členů: 7, komise je usnášeníschopná 

 

Přítomni dle prezenční listiny:  

 

Ivo Denemark, Michal Vronský, Šárka Sedláčková 
(odchod 8.46),  Michal Dobiáš, Petra Jelínková, Jan 
Novotný (příchod 7.42, odchod 8.15) 

 

Omluven: Tomáš Kalivoda, David Soukup 

Nepřítomen:  

 

 

Hosté: Radko Šťastný, Jan Dvořák, Katka Maršálová 

 

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

 

 

 

Zapsal tajemník: Michaela Luňáčková 

Počet stran:  4 

 

 

 

 

        Ověřovatelem zápisu: Šárka  Sedláčková, Petra Jelínková 
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Schválení programu jednání RRRN č. 6/2019: 

1. Připomínky č. 6/2019 Radničních novin 
2. Různé 

Ověřovatelem zápisu: Š. Sedláčková 

 

Hlasování: 

 

pro:  6 

 

proti: 0 

 

zdržel se: 0 

Program, hosté a ověřovatel - bylo schváleno. 

 

1. Připomínky k č. 6/2019 Radničních novin 

 

příchod J. Novotný (7.42) 

 

Str. 1+2 ▪ Hvězdy pod žiž. věží – aby nebyla explicitní reklama jednoho soukromého subjektu 
na úvodní straně; zvážit použití dvou podobných fotografií 

 
Návrh na hlasování – vypuštění názvu Divadla Kalich z perexu 

Hlasování: pro: 5 proti: 1 
 

zdržel se: 1 

Návrh byl schválen. 

 
Str. 3 ▪ Z jednání zastupitelstva – doplnit důvod rezignace p. Kratochvílové – důvod vzniku 

jejích nových pracovních povinností v jejím zaměstnání; FB - poslední odstavec 
doplnit na „radniční FB profil, u něhož se opozici nelíbí styl příspěvků, který má podle 
nich často bulvární charakter“ +  informace za koalici, že podobný styl komunikace 
používají  i jiné instituce; tajemník - doplnit obsah věty na formulaci „Opozice způsob 
odvolání kritizovala a poukazovala na jeho údajnou protiprávnost.“ + dále doplnit 
obecnou informaci o tom, že byl odvolán z důvodu, že s jeho prací nebylo vedení 
radnice spokojeno + informace o tom, že radnice proces odvolání předem 
konzultovala s MHMP, který potvrdil, že proces odvolání proběhl řádně; privatizace – 
doplnit, že MČ se dohodla s MHMP, že naplánovaná privatizace se dokončí; 
přeformulovat větu o neaktuálnosti harmonogramu, který je časově neaktuální již 
dlouhodobě (nepoužívat slovo neplatný) 

Návrh na hlasování – vypustil poslední větu o neschválení opozicí předloženého návrhu 

Hlasování: pro: 5 proti: 1 
 

zdržel se: 1 

Návrh byl schválen. 

 

Odchod p. Novotný (8.15) 
  
 
Str. 5 ▪ Slasti a strasti nájemního bydlení – do perexu dostat citaci dotčené staré dámy ve 

smyslu „Byl to takový slušný mladý pán, tak jsem mu to podepsala  a  teď nemám kde 
bydlet.“; práva a povinnosti – více vyzdvihnout věci, které se stávají předmětem sporu 
- necitovat paragrafy, ale parafrázovat; vyzdvihnout vyznění, že lidé mají zůstat bydlet 
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tam, kde mají smlouvu na dobu neurčitou – předejít tomu, že podepíší změnu 
smlouvy na dobu určitou (to je nejčastější problém); nájemní bydlení definovat jako 
„opět vyhledávanou alternativou bydlení“ (nikoli jako zajímavou alternativou); 
v prvním odstavci vypustit i OZ slovo „nový“;  

 
Str. 6 ▪ Volné byty v DPS – nezmiňovat aktuální částku za m² – definovat, že nájemné 

v DPS je obdobné jako v obecních bytech (ověřit u p. Ruta) – do červnové RMČ má 
jít nový materiál  

 
 
Odchod Š. Sedláčková (8.46) 
 

Návrh na hlasování – zbytek zápisu ověří P. Jelínková 

Hlasování: pro: 5 proti: 0 
 

zdržel se: 0 

Ověřovatel byl schválen. 

 
 
Str.  7 ▪ Veřejná zeleň ve městě  - doplnit o fotografii sálu; úprava titulku na obdobu „Sekat, 

nesekat?“ 
 
Str. 8 ▪ Participace Jiřák – přepíše se dle připomínek a informací zaslaných mailem 
 
Str. 9 ▪ Žižkovský jarní kilometr – Slavomil Janov – vypustit, že je to „skautská legenda“; 

instalace desky Svojsíka zřejmě nebyla instalována v r. 1989, vypustit; první skautský 
tábor se uskutečnil v r. 1912 – přeformulovat informaci 

 
Str. 11 ▪ rozhovor – Slávka Hladíková (Žiž. mezidvorky) 
 
Str. 12 ▪ chybí anketní odpověď od ODS 
 
Str. 13 ▪ Názory zastupitelů – zatím zasláno sedm příspěvků; ještě zašlou Zelení 
 • redakce upozornila – že p. Sunegha chce zveřejnit doplňující informaci dle zákona – 

na stranu se jeho vyjádření vejde, nebude ale uveřejněna fotografie 

Návrh na hlasování – pokud nedojde do 12.00 (stanovený deadline) příspěvek od opozice do 
rubriky Názory zastupitelů, bude uveřejněna doplňující informace p. Suneghy 

Hlasování: pro: 5 proti: 0 
 

zdržel se: 0 

Návrh byl schválen. 

 

 

Návrh na hlasování – schválení připomínek k č. 6/2019 RN. 

Hlasování:  pro: 5 proti: 0 zdržel se: 0 

Připomínky  k č. 6/2019 RN byly schváleny. 
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2. Různé 

• p. Dobiáš – připomínky k minulému číslu – str. 12 u grafu není přesně formulovaná otázka, 
která byla u průzkumu dotazovaným položena 

• připomínky k minulému číslu zařadíme jako stálý bod č. 2. Různé 

 

Návrh na hlasování – text uveřejněný na webových stránkách RN musí mít stejný obsah jako  
příspěvek uveřejněný v tištěné verzi RN – jedná  se o rubriku Názory zastupitelů 

Hlasování: pro: 5 proti: 0 
 

zdržel se: 0 

Návrh byl schválen. 

 

 

 

 

 
Zápis ověřil: Šárka Sedláčková, Petra Jelínková 


