
Zápis č. 4 z jednání Komise – Redakční rada Přerovských listů 

ze dne 2. dubna 2019 

 

Přítomni:        Omluveni: 

Jakub Navařík                             Lada Galová   

Alice Kutálková      Lenka Chalupová - org. pracovnice 

Michal Stoupa        

Zdeněk Schenk 

Miloslav Suchý 

Martin Švadlenka 

Petr Kopřiva 

Jiří Kafka 

Ingrid Lounová – redaktorka 

Daniela Novotná – zástup za org. pracovnici      

      

Program: 

1. Zahájení 

2. Hodnocení dubnového čísla Přerovských listů 

3. Náměty do květnového čísla Přerovských listů 

4. Různé 

5. Závěr 

 

 

   Ad1. Předseda Jakub Navařík přivítal členy komise a seznámil je s programem jednání.  

  

 Ad2. Členové hodnotili dubnové číslo Přerovských listů. Předseda sdělil, že se v čísle 

objevily upoutávky na fb a že běží jednání s Televizí Přerov ohledně fb. Pochválil to, co bylo 

v listech věnováno komisi životního prostředí, A. Kutálková uvedla, že článek měl pozitivní 

ohlas. Předseda předpokládá, že se bude v tomto duchu pokračovat i nadále. Členové redakční 

rady celkově hodnotili číslo kladně.  

 

Ad3. Ingrid Lounová informovala, že součástí květnových Přerovských listů budou tyto 

články:  

 3 strany budou věnovány povinným informacím k evropským volbám 

 3 strany inzerce (pravděpodobně) 

 důležité aktuální zprávy z jednání rady – v pátek tisková konference 



 každý měsíc by chtěla v listech aktuální zpravodajství k dopravní situaci – 

MUK, Polní 

 A. Kutálková – podnět, aby se v listech věnoval prostor opravě chodníků 

v Seifertově ulici (velká stavba, která lidem zkomplikovala život, lidé tam 

chodí po trávě…). I. Lounová sdělila, že článek zaměří celkově na 

rekonstrukce chodníků ve městě. Z diskuse vyplynul požadavek navázat na 

toto téma také rubrikou Otázka pro a oslovit předsedu komise pro rozvoj, 

investice, dopravu a bezpečnost Marka Dostála (předseda doplnil, že se ještě 

mluví o zobousměrnění Wurmovy ulice a lidé se na to ptají) 

 A. Kutálková – má ještě další podnět, vyplývající z jejího členství v pracovní 

skupině pro odpady, kde dostali za úkol připravit osvětovou kampaň 

zaměřenou na vysvětlení, co patří a nepatří do velkoobjemových kontejnerů na 

TKO a bioodpad a celkově jak mají lidé nakládat s odpady. Vysvětlila 

problémy s obsahem velkoobjemových kontejnerů, hovořila o vysokých 

nákladech vynakládaných na tuto službu (předseda doplnil, že náklady na 

velkoobjemové kontejnery nejsou zahrnuty do poplatku za odpad). Diskuse 

k problematice, černé skládky… D. Novotná zmínila, že Kancelář primátora by 

se na realizaci kampaně měla také spolupodílet. Toto téma bude buď 

v květnovém nebo červnovém čísle. 

 I. Lounová – má připravený článek ke kinu Hvězda (z kapacitních důvodů 

nebylo možné zahrnout do dubnového čísla), věnovaný celkově úrovni kina – 

od návštěvnosti, přes informace, co se již v kině opravilo a jaké další opravy 

město připravuje. Z diskuse vyplynulo, že na toto téma by měla být navázána i 

anketa. 

 I. Lounová – s ohledem na volby bude v PL méně prostoru, ale z oblasti 

kultury by chtěla zařadit informace věnované Noci kostelů, výstavám v galerii 

a muzeu, koncertům na hradbách, přehlídce loutkového divadla, Dnu vítězství, 

Dnu sousedů, archeologickému průzkumu na Horním náměstí…  

 I. Lounová uvedla, že na rybníky pamatuje, ale ještě je posune do dalšího čísla 

 

Ad4. Předseda Jakub Navařík připomněl, že minule informoval o vypovězení smlouvy 

na Přerovské listy. D. Novotná informovala o přípravě podmínek veřejné zakázky, v diskusi 

zazněla řada názorů, z nichž jednoznačně vyplynulo, že přítomní podporují, aby Přerovské 

listy byly i nadále distribuovány do schránek. Zaznělo mj., že je to komfortní služba občanům 

a že soukromý distributor bude mít problém s distribucí do schránek, jelikož nemá do domů 

zajištěný přístup.  

Předseda po ukončení diskuse naformuloval návrh usnesení: 

Komise – Redakční rada Přerovských listů doporučuje Radě města Přerova zachovat 

stávající systém distribuce do schránek.  

Hlasování: přijato jednomyslně 

 

 

Předseda dále informoval, že je připravena upravená verze jednacího řádu komisí a uvedl 

hlavní rozdíly oproti minulému jednacímu řádu – zejm.: zavedení možnosti hlasování per 

rollam (korespondenční hlasování), omlouvání nepřítomnosti předsedovi (omluvy zasílat na 

adresu jakub.navarik@prerov.eu, příp. telefonicky 604 698 560), v prezenční listině bude u 

mailto:jakub.navarik@prerov.eu


nepřítomných členů, zda jsou či nejsou omluveni. D. Novotná zajistí informace o platnosti 

nového jednacího řádu.  

  

Příští jednání se uskuteční 6. května (omluva pravděpodobně M. Švadlenka).  

 

V Přerově dne 2. dubna 2019 

 

 

 

Daniela Novotná v. r.        Jakub Navařík v. r.       

zast. org. pracovnice                 předseda komise 

 


