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

ZÁPIS Z JEDNÁNÍ
Pořadové číslo jednání komise:

-3-

Datum a čas konání:

6. května 2015, 18.00 – 20.30 hodin

Místo konání:

zasedací místnost Státního zámku Mníšek pod Brdy

Přítomni:
Redakční rada: Ing. Radim Hreha (předseda), Bc. Andrea Midkiff, M.A. (místopředsedkyně), Mgr.
Renata Bolková, Ing. Jana Digrinová, Mgr. Lukáš Nádvorník, Miloš Navrátil, Bc. Petra Vaňková
Redakce: Mgr. Zora Kasiková

Program jednání:

1. Zahájení
2. Volba zapisovatele a ověřovatele
3. Noví členové RR - organizační a procedurální informace
4. Zpravodaj
5. Koncepce – kodex
6. Různé
7. Závěr
2. Volba zapisovatele
Zapisovatelkou zvolena Petra Vaňková, ověřovatelkou Andrea Midkiff
4. Zpravodaj
„Speciál“ k územnímu plánu:
Odpovědi členů komise pro ÚP:
A. Midkiff a R. Hreha navrhují ponechat příspěvky v plné délce a nezkracovat, A. Midkiff navrhuje
možnost rozdělit odpovědi do vícero čísel. J. Digrinová navrhla ponechat redakcí navrhovaný počet
znaků. L. Nádvorník upravil svůj původní návrh rozsahu 3000 znaků na 1800 znaků. Nakonec jsme se
dohodli na počtu znaků 2200 (dle pravidel Zpravodaje). Diskuse o negativní reakci člena komise R.
Izáka – shoda, že mu RR odpoví a navrhne, aby zvážil možnost znovu a relevantněji odpovědět.

Odpovědi členů komise ÚP nepůjdou do následujícího zpravodaje, ale budou součástí Speciálu. Dle
finančních možností se bude jednat buď o speciální samostatné vydání Zpravodaje, nebo o přílohu
standardního čísla (například vnitřních 8 stran)
Vyjde na přelomu srpna a září, cca 2-3 týdny před očekávaným zveřejněním návrhu ÚP k veřejnému
projednání.
Maximální počet znaků pro všechny příspěvky je stanoven na 2200 znaků. Členové komise ÚP budou
znovu obesláni s nabídkou úpravy textu s jasným stanovením počtu znaků a termínem do konce
května. Texty nad rámec rozsahu budou redakčně kráceny. Reakce členů budou součástí Speciálu.
Termín uzávěrek a jednání Redakční rady Zpravodaje během léta:
Uzávěrka 8. 6. 2015 v 18 hodin pro dvojčíslo, které vyjde na konci června (před prázdninami)
Uzávěrka 3. 8. 2015 v 18 hodiny pro vydání, které vyjde na konci srpna (k začátku školního roku)
Termíny jednání Redakční rady:
10. 6. v 18 hodin, opět v jednací místnosti na zámku
Termín srpnového setkání bude upřesněn v červnu.
Text J. Krásy a otázka jeho uveřejnění ve Zpravodaji
Proběhla diskuse bez jasného závěru. Paní Ing. Jana Digrinová, která je jednou z těch, které se text
dotýká, byla pro jeho uveřejnění bez další reakce. RR se shodla na konečném rozhodnutí, které padne
na základě e-mailového hlasování další den:
Závěr hlasování (doplnění):
RR se usnesla na zveřejnění textu p. Krásy v květnovém čísle (č. 237) bez jakékoliv reakce.
5. Koncepce / kodex
Předseda RR připomenul svůj návrh Koncepce činnosti RR a vyzval všechny členy RR k připomínkování
uvedeného materiálu s tím, že na červnovém zasedání RR koncepci projedná za účelem jejího
předložení Radě města.
Diskuse o přípravě kodexu Zpravodaje pro stanovení pravidel pro zveřejňování příspěvků

Zapsala:
Petra Vaňková
(doplnění Zora Kasiková)
Ověřila:
Andrea Midkiff

