Redakční rada Zpravodaje městečka pod Skalkou
komise Rady města Mníšek pod Brdy

ZÁPIS Z JEDNÁNÍ
Pořadové číslo jednání komise:
Datum a čas konání:
Místo konání:
Přítomni členové RR:
Omluveni:
Redaktorka/OKS:

- 10 25. ledna 2016, 18.00 - 20.20 hodin
obřadní místnost MÚ
Ing. Jana Digrinová, Bc. Andrea Midkiff, M. A., Michal Strnad,
Mgr. Michaela Škultéty
Miloš Navrátil, Mgr. Lukáš Nádvorník
Mgr. Zora Kasiková

RR je usnášeníschopná. RR se rozhodla opět pořídit zvukový záznam z jednání, což zajistila Zora Kasiková.
1. Volba zapisovatele a ověřovatelů:
RR jmenuje zapisovatelkou jednání Zoru Kasikovou.
Pro 4
zdržel se 0
proti 0
RR rozhodla, že zapisována budou především usnesení, případně stručný záznam průběhu jednání.
Pro 4
zdržel se 0
proti 0
RR jmenuje ověřovatelkami zápisu Janu Digrinovou a Andreu Midkiff.
Pro 4
zdržel se 0
proti 0
2. Program jednání redakční rady:
• Po vzájemné dohodě se členové RR rozhodli hlasovat o tomto pořadu jednání:
RR schvaluje program jednání:
1. Informace o stavu příprav aktuálního vydání Zpravodaje,
2. Dotazníkové šetření – losování výherců, další postup
3. Diskuse o pravidlech pro uveřejňování příspěvků
4. Pravidla zveřejňování příspěvků na webu
5. Anketa o územním plánu – možné zveřejnění na webu
6. Různé
Pro 4

zdržel se 0

proti 0

3. Informace o stavu příprav aktuálního vydání Zpravodaje
• Zora Kasiková zajistí stanovisko právního experta a pokusí se zajistit souhlas p. K. s uveřejněním jména
v odpovědi p. Jánskému.
• Diskuse o přesunutí příspěvků P. Jeřábka a P. Digrina k příspěvku o jednání zastupitelstva. Členové RR
nedospěli ke shodě o přesunutí těchto příspěvků.
4. Dotazníkové šetření
Generátorem náhodných čísel byli vylosováni výherci s pořadovými čísly: 103 (1. místo), 25 (2. místo) a 14
(3. místo).
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• 1. místo: fotoaparát
• 2. místo: prohlídka zámku pro 2 osoby
• 3. místo: drobná cena
Výherce 1. místa se telefonicky vyhrané ceny vzdal ve prospěch přírodovědeckého kroužku Čejka.
3. Diskuse o pravidlech pro uveřejňování příspěvků
Usnesení:
Ve Zpravodaji nebudou zveřejňovány texty, které budou obsahovat hrubé urážky, invektivy nebo z nich
bude vyplývat, že mají povahu pouhého vyřizování si osobních sporů. Diskuse o pravidlech bude pokračovat
na následujícím jednání redakční rady.
Pro 4

zdržel se 0

proti 0

4. Pravidla zveřejňování příspěvků na webu
Redakční rada diskutovala o zveřejňování článků na webu a o možnostech v budoucnu, při úpravě
webových stránek, toto zveřejňování rozšířit.
5. Anketa o územním plánu – možné zveřejnění na webu
Redakční rada se dohodla na tom, že adresáti ankety o územním plánu z loňského roku (členové komise pro
územní plánování a rozvoj města) dostanou možnost své příspěvky aktualizovat nebo napsat s tím, že budou
zveřejněny na webu www.mnisek.cz v sekci Zpravodaj, pod nově vytvořeným odkazem Územní plán.
5. Různé
Termín následujícího jednání RR bude stanoven dohodou po e-mailu.
Konec jednání: 20.20
Zapsala: Zora Kasiková
Ověřily: Jana Digrinová a Andrea Midkiff

