Zápis č. 3 z jednání Komise – Redakční rada Přerovských listů
ze dne 4. března 2019
Přítomni:

Nepřítomni:

Jakub Navařík

Zdeněk Schenk

Alice Kutálková

Petr Kopřiva

Michal Stoupa

Jiří Kafka

Lada Galová
Miloslav Suchý
Martin Švadlenka
Ingrid Lounová – redaktorka
Lenka Chalupová – org. pracovnice

Program:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Zahájení
GDPR – seznámení s vnitřním předpisem, vydaným radou města
Informace o novém výběrovém řízení
Hodnocení březnového čísla Přerovských listů
Náměty do dubnového čísla Přerovských listů
Závěr

Ad1. Předseda Jakub Navařík přivítal členy komise a seznámil je s programem jednání.
Ad2. Pověřenec přerovského magistrátu ve věci GDPR – Renata Lounová - seznámila
členy redakční rady s vnitřním předpisem, který stanoví pravidla pro zpracování osobních
údajů v rámci Magistrátu města Přerova, Městské policie Přerov, Rady města Přerova a
komisí Rady města Přerova.
Ad3. Jakub Navařík informoval členy redakční rady o tom, že firma Strategic
Consulting, která připravuje pro město Přerov měsíčník Přerovské listy, podala výpověď a
bude vyhlášeno nové výběrové řízení. Vyzval členy komise, aby se zamysleli nad tím, co by
chtěli v rámci tohoto řízení připomínkovat, aby se návrh mohl zohlednit ještě před vyhlášením
VŘ. On sám dává k diskuzi, zda je nutné, aby v Přerovských listech byla reklama – především
poukázal na to, že se mu nelíbí politická reklama, která je před volbami součástí měsíčníku.
Sám plošnou inzerci považuje za nadbytečnou, byť je přínosem do kasy města. Upřesnil, že
například v loňském roce činily příjmy za inzerci v Přerovských listech zhruba 400 tisíc
korun. Osobně navrhuje, aby byly v Přerovských listech maximálně dvě strany reklamy –
nikoliv 3, jak je tomu nyní.
Členové debatovali o podané výpovědi. Lada Galová navrhla, aby nová smlouva o
redakčním zpracování, tisku a distribuci, kterou město na základě výběrového řízení uzavře,
byla nevypověditelná. Tedy aby „obstaravatel“ nemohl v průběhu plnění zakázky svůj vztah
s městem zrušit.
Ad4. Členové hodnotili březnové číslo Přerovských listů. Alice Kutálková kladně
hodnotila články o psech. Lada Galová pozitivně hodnotila způsob napsání nekrologu.
Martin Švadlenka uvedl, že by přivítal bližší informaci k článku na straně 1, který
pojednával o likvidaci jmelí – zajímalo ho, jakým roztokem bude likvidace probíhat. Členové
redakční rady celkově hodnotili číslo jako povedené a pestré.
Ad5. Ingrid Lounová informovala, že součástí dubnových Přerovských listů budou tyto
články:
Ukliďme Česko
Anketa na téma „úklid v ulicích města“
Velikonoce – program, tradiční velikonoční zastávky
Zápisy do prvních tříd
Od dubna začíná svoz bioodpadu
Pozvánka na akci Z očí do očí
Cyklostezka Bečva zahájí sezónu
Povídání o muzikantech (seriál)
Mobilní Rozhlas – nová aplikace
Výstupy z rady města + další aktuální zprávy
Jakub Navařík navrhl nový seriál na téma „Jak funguje město“, kde by redaktorka
zopakovala Přerovanům, kolik má město náměstků, radních, zastupitelů, komisí, výborů – a

jak prakticky tento systém funguje. Redaktorka Ingrid Lounová uvedla, že nepovažuje za
vhodné v rámci Přerovských listů vést tuto takřka školní osvětu, ale po debatě navrhla, že by
mohla čtenářům představit jednotlivé komise rady města. S tímto návrhem členové souhlasili.
Jakub Navařík rovněž uvedl, že by už od příštího čísla mohl být součástí Přerovských listů
odkaz na FB Televize Přerov a MIC. Členové souhlasili, že tyto odkazy budou od dubna
v záhlaví měsíčníku.
Ad 6. Členové redakční rady se dohodli, že se příští jednání uskuteční v úterý 2.
dubna v 16 hodin v zasedací místnosti rady města.

V Přerově dne 13. března 2019

Lenka Chalupová v. r.
org. pracovnice

Jakub Navařík v. r.
předsedkyně komise

