MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3
Redakční rada Radničních novin
RADY MĚSTSKÉ ČÁSTI
Odbor vnějších vztahů a komunikace

Zápis č. 25 z jednání Redakční rady Radničních novin
Datum jednání:

26. 11. 2019

Místo jednání:

radnice, Lipanská 7, č. 301

Začátek jednání:

17.10

Konec jednání:

19.25

Jednání řídil:

Karel Světlík, předseda RR

Počet přítomných členů:

7, komise je usnášeníschopná

Přítomni dle prezenční listiny:

Michal
Dobiáš,
Michal
Vronský,
Šárka
Sedláčková (odchod 19.15), Ivo Denemark
(odchod 18.55), Jan Novotný (příchod 17.13),
Tomáš Kalivoda (příchod 17.19)

Omluveni: Petra Jelínková, David Soukup

Nepřítomen:

Hosté: Miroslav Štochl, Martin Hošna, Martin Šejnost, Pavel Králíček, Petr Venhoda,
Mojmír Mikuláš
Prezenční listina je nedílnou součástí tohoto zápisu, nepodléhá zveřejnění
umožňujícímu dálkový přístup.
Tajemník a zapsal:

Michaela Luňáčková

Počet stran:

4

Ověřovatelé zápisu: Ivo Denemark
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 k č. 12/2019:
1. Připomínky k č. 12/2019 a schválení č. 12/2019 Radničních novin
2. Různé
3. Náměty a témata pro č. 1/2020 Radničních novin
Ověřovatelem zápisu: Ivo Denemark
Hlasování:

pro: 5

proti: 0

zdržel se: 0

Program, ověřovatel a hosté - schváleno.
1. Připomínky k č. 12/2019 a schválení č. 12/2019 Radničních novin
Str. 1 • sloupek – vymazat foto pana starosty a doplnit jména všech radních
Příchod p. Novotný (17.13)
Str. 2 • vyměnit foto z rybí polévky za jinou
Str. 3 • Nové logo - místo vizuální identita, které není příliš jasné, se použije „logo a
související grafické prvky“
• v článku o autobusu - v titulku doplnit „pojede AŽ na Želivského“
Příchod p. Kalivoda (17.19), p. Venhoda, p. Mikuláš
- u fotek, pokud to autor vyloženě nežádá, nepsat autorství (kredit); pokud je u více fotografií
stejný autor, uvede se pouze na jednom místě
Str. 5 • Čistá Trojka – bylo navrženo zařadit fotku zaměstnanců, popř. fotku z jejich
programu; Antigraffiti – pod fotografiemi doplnit Austur, s.r.o.
Str. 6 • Radnice počítá…s udržitelným rozpočtem - vymění se fotografie za exteriér; úpravy
v textu - rekonstrukce domů v Blahoslavově ulici (vyhodit v Roháčově); info o stánku
na Parukářce vypustit; vybudování schodiště z ulice Jeronýmova na Vítkov (nikoli
oprava, schody tam ještě nejsou); do článku dopsat informaci, že je to pouze
předběžný návrh (rozpočet nebude schvalován v prosinci, ale až v lednu); titulek
upravit na „Radnice připravuje na příští rok udržitelný rozpočet; v perexu úpravy na –
Radní Dobeš navrhuje v příštím roce hospodařit…; na konci perexu - Konečnou verzi
rozpočtu projedná v lednu…
Odchod p. Králíček
Str. 9 • přeformulovat otázku dle zápisu z minulého jednání
• Anketa – jeden příspěvek byl poslán na špatný e-mail, jeden pozdě, proto jsou jen tři
příspěvky – toto číslo se měnila redakce a údaje pro zasílání; příspěvek TOP 09 změnit autora na Michal Vronský
Návrh na hlasování – doplnit do ankety dva příspěvky, které přišly pozdě nebo byly zaslány
na nesprávnou adresu
Hlasování:

pro: 5

proti: 2

zdržel se: 0
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Návrh byl schválen.
Od příštího čísla – jasně daný čas pro zaslání a jasně daná adresa – kdo pošle pozdě nebo
pošle jinam, nebude zařazen
Str. 11 • Názory zastupitelů – také byly zaslány příspěvky opožděně
Odchod p. Mikuláš
Návrh na hlasování – p. Kalivoda navrhuje trvat na pravidlech pro rubriku Názory zastupitelů
a vyškrtnout příspěvek p. Novotné
Hlasování:

pro: 3 (Dobiáš,
Novotný, Kalivoda)

proti: 2 (Sedláčková,
Světlík)

zdržel se: 2
(Denemark,
Vronský)

Návrh nebyl schválen.
Návrh na hlasování – stránka zůstane v podobě, v jaké byla navržena redakcí
Hlasování:

pro: 3

proti: 2

zdržel se: 2

Návrh nebyl schválen.
Návrh na hlasování – přidat příspěvek p. Belecové
Hlasování:

pro: 3

proti: 2

zdržel se: 2

Návrh nebyl schválen.
Návrh na hlasování – přesunout příspěvek p. Novotné na leden a přidat dva pirátské
příspěvky
Hlasování:

pro: 2

proti: 2

zdržel se: 3

Návrh nebyl schválen.
Návrh na hlasování – přesunout příspěvek p. Novotné a p. Štrébla na leden a přidat
příspěvek p. Belecové
Hlasování:

pro: 4

proti: 2

zdržel se: 1

Návrh nebyl schválen.
Str. 12 • foto kredit odsunout na bok strany
Str. 20 • Pronájem bytů – doplnit, kde přesně se aukce bude konat, termín prohlídek a uvést
přesný odkaz na web
Str. 21 • foto kredit uvést opět po boku strany souhrnně
Str. 23 • v záhlaví rubriky bude uvedeno Historie/inzerce
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Návrh na hlasování – schválení navržených změn a schválení čísla 12/2019 RN.
Hlasování:

pro: 5

proti: 1

zdržel se: 1

Číslo 12/2019 RN bylo schváleno.
Odchod p. Denemark (18.55)
2. Různé
- Žádost místostarosty Š. Štrébla o uveřejnění odpovědi v návaznosti na nepravdivé tvrzení
pana Suneghy v posledním čísle RN - požadavek stažen, pan Sunegha se omluvil v rubrice
Názory zastupitelů – RRRN vzala na vědomí
- Další jednání RRRN proběhnou v úterý 17. 12. od 7.30 a ve čtvrtek 19. 12. od 17.00.
- Co s pozdě došlými (nebo navrch zaslanými) příspěvky – informovat autory, že příspěvky
v novinách nebudou uveřejněné a zda mají zájem je odsunout na příště
Odchod p. Venhoda
3. Náměty a témata pro č. 1/2020 Radničních novin
- nad Tachovským náměstím ve svahu vzniká vinice (pravděpodobně akce MHMP)
- hospodaření kulturních příspěvkových organizací (ŽDJC, Za Trojku), příp. i
(SARAP)

dalších

- od 1. 1. 2020 by se měly uveřejňovat všechny objednávky a smlouvy nad 10 tis. Kč na
webu – jako aktualita
- krátká zpráva, která ohlásí, že se v příštím roce bude dělat akční plán, který bude
participační
- Miroslav Blažek - bývalý učitel hudební výchovy z Jiřáku (kontakt p. Vronský)
- vydavatelství Divus – sídlí ještě na Praze 3? – ověřit
Odchod p. Sedláčková (19.15)
- Žižkovo náměstí - výběrová komise (posuzují se dva návrhy)
- nákup pozemků ve prospěch zahrádkářů (na Balkáně) – MČ zaintervenovala a pomohla
pozemky zcelit
- kotelny – SMP vysoutěžila levnější plyn + převody kotelen do SVJ
Zapsal: Michaela Luňáčková, tajemník komise
Ověřil: Ivo Denemark, ověřovatel

e-mailem

Schválil: Karel Světlík, předseda komise
Městská část Praha 3, Úřad městské části Praha 3
Telefon: 222 116 111, Fax: 222 540 864, E-mail: podatelna@praha3.cz, Web: www.praha3.cz
IČ: 00063517, Bankovní spojení: Česká spořitelna, a. s., č. ú.: 27-2000781379/0800 DS:eqkbt8g
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