
   Zápis č. 12

z jednání redakční rady Přerovských listů

   ze dne 30. listopadu 2015

Přítomni:

Lada Galová

Hana Učíková

Michal Stoupa

Miloslav Suchý

Jiří Lapáček

Šárka Krákorová Pajůrková

Ingrid Lounová – redaktorka 

Ivana Veselá – zástup org. prac. 

Nepřítomni:   

Zdeněk Schenk

Martin Švadlenka

Lenka Chalupová – organizační pracovnice

Program jednání:

1. Zahájení

2. Hodnocení prosincového čísla

3. Návrhy námětů do lednového čísla

4.    Různé 

5.    Závěr

1. Zahájení

Předsedkyně Lada Galová přivítala přítomné členy redakční rady a seznámila je 

s programem jednání. Členové redakční rady hlasovali o navrženém programu takto:

PRO:  6  PROTI: 0   ZDRŽEL SE: 0



2. Hodnocení prosincového čísla

Předsedkyně Lada Galová konstatovala, že témata „Přerov očima úklidových čet“

a „Vánoce před sto lety“ jsou velmi pěkně zpracované. 

3. Návrhy námětů do lednového čísla

Ingrid Lounová informovala o článcích, které připravuje do lednového vydání:

 Statistika Přerova za r. 2015 
 Seriál - Zaniklá místa v Přerově
 Přerov očima komunálních politiků 
 60. výročí Klubu sběratelů 
 Tříkrálová sbírka
 Plesová sezóna
 Poplatky za odpad, za psy apod. v r. 2015
 Cyklověž
 Novoroční výšlap na Helfštýn

4. Různé 

Usnesení rady

Předsedkyně komise Lada Galová informovala členy o tom, že Rada města Přerova 

zrušila své usnesení, že redaktor Přerovských listů bude zaměstnancem Magistrátu 

města Přerova. Naopak rada uložila Kanceláři primátora zabezpečit ve spolupráci 

s příslušnými komisemi a s odborem řízení projektů a investic zpracování zadávací 

dokumentace k veřejné zakázce na externího dodavatele komplexních 

vydavatelských a distribučních služeb na zpracování měsíčníku Přerovské listy na 

období květen 2016 až květen 2019. 

Členové redakční rady se dohodli, že se příští jednání uskuteční v pondělí 

4. ledna 2016 v 15 hodin v zasedací místnosti rady.

Další navržené termíny jednání pro I. pololetí r. 2016:

1. únor, 29. únor, 4. duben, 2. květen a 30. květen.  

5. Závěr

Předsedkyně poděkovala členům za účast a popřála všem krásné svátky vánoční. 

Lada Galová

Předsedkyně redakční rady


