Město Mníšek pod Brdy
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:

-53. srpna 2015, 18.00 – 20.39 hodin
zasedací místnost Městského úřadu 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
(viz prezenční listina)
Redakce: Mgr. Zora Kasiková
Host: Pavel Jeřábek, zastupitel
Program jednání:
1.
2.
3.
4.

Volba zapisovatele a ověřovatele
Zpravodaj č. 240
Návrh koncepce Zpravodaje předsedy RR Radima Hrehy
Různé

Předseda RR Radim Hreha
Zahájení schůze
Miloš Navrátil
Výzva k hlasování o ověřovatelích
Z podnětu předsedy RR se nahrává dnešní jednání.
1. Volba zapisovatele
Zapisovatelkou zvolena Zora Kasiková, ověřovateli Jana Digrinová a Andrea Midkiff.
Radim Hreha
Pozval na jednání RR zastupitele P. Jeřábka (uvítání).
2. Zpravodaj č. 240
Zora Kasiková (redakce) - informace o aktuálním stavu článků.
Radim Hreha
Se začátkem školního roku se vrátíme ke konceptu jednání RR ve středu po uzávěrce.
informace o obdržených materiálech od zastupitele JUDr. M. Vilimovského k poskytování informací
(stanovisko ministerstva vnitra, powerpointová prezentace), žádost Redakční radě o stanovisko.
Návrh: oslovit p. zastupitele se žádostí o zpracování standardního příspěvku s tím, že jak prezentace,

tak stanovisko MV budou zveřejněny na webu www.mnisek.cz (Z. Kasiková doporučuje toto řešení
s ohledem na to, aby v článku byly zmíněny informace, které autor považuje za podstatné), varianta:
zpracování redakčního článku, v němž budou mimo jiné stanoviska všech dotčených stran.
Jana Digrinová
Je pro variantu navrženou redakcí, pan zastupitel ví nejlépe, co považuje za nejdůležitější.
Předseda Radim Hreha souhlasí.
Miloš Navrátil
Pokud se jedná o rozhodnutí redakční rady, měla by s autorem komunikovat redakční rada.
NÁVRH USNESENÍ 1/5/2015:
Redakční rada rozhodla ve věci zaslaných podkladů od JUDr. M. Vilimovského a současně žádosti o
jejich otištění takto: vzhledem ke stanovenému rozsahu jednotlivých příspěvků vyzve předseda
RR JUDr. M. Vilimovského k zaslání příspěvku v rozsahu 2200 znaků (včetně mezer), a to: v případě, že
trvá na zveřejnění v aktuálním čísle, tak do 9. srpna do 18 hodin, a v případě, že má být příspěvek
uveřejněn v čísle následujícím, tak do data uzávěrky. Celé znění zaslaného stanoviska Ministerstva
vnitra a prezentace bude zveřejněna na webových stránkách města v sekci Zpravodaj. RR doporučuje
autorovi uvedení této informace v autorském textu.
Hlasování: všichni PRO, usnesení přijato.
Předseda RR Radim Hreha žádá redaktorku o zaslání této formulace usnesení e-mailem.
Andrea Midkiff
Chce být znovu zařazena na rozesílač zpravodaj@mnisek.cz.
Miloš Navrátil
Komunikace s finančním odborem a auditorkou ohledně oznámení, které nepodléhají platbě jako
inzerce a není potřeba z nich odvádět DPH. Rada města byla informována o sděleních veřejnoprávního
charakteru a sděleních a prezentaci věci obecně prospěšného významu (oznámení o volných pozicích
aj.). V případě jakýchkoliv jiných aktualit bude RR promptně informována.
Radim Hreha
Další bod - projednání návrhu koncepce RH a případně návrhu M. Navrátila
Miloš Navrátil
Budu informovat (spolupráce s D. Jakešovou z redakce černošického infolistu, s ministerstvem kultury,
se sdružením Oživení jako externími konzultanty).
Radim Hreha
Předává členům RR informace z webu ministerstva vnitra.
Jana Digrinová
Žádá, aby i materiál, který k návrhu R. Hrehy poslala, byl součástí zápisu.
Andrea Midkiff
Nevidí v tom, co R. Hreha a J. Digrinová napsali, rozpor. Dle jejího názoru se Radim Hreha ve svém
návrhu koncepce zaměřuje na vnější vlivy (politicko-právní, sociálně-kulturní) v rámci tzv. analýzy
prostředí (PEST), a to konkrétně na ta místa, která vidí do budoucna jako problematická. Jana

Digrinová se ve svém návrhu zaměřuje na analýzu vnitřní (produktu, zdrojů) a z části se dotýká i vnější
analýzy sektoru. V případě zájmu je A. Midkiff schopna na další jednání připravit prezentaci, jak by se
dělala situační analýza. Neví, zda RM střednědobou koncepcí myslela také vypracování situační
analýzy. Upozorňuje na náklady spojené s takovou analýzou zpracovanou externím dodavatelem.
Lukáš Nádvorník
Krom vyváženosti považuje za zásadní obsah, grafiku, ale i technologii a termín výroby a distribuci
zpravodaje. Hlavním kritériem by měla být maximální čtenost, proto navrhuje provést dotazníkové
šetření, jak jsou občané se Zpravodajem spokojeni.
Pavel Jeřábek
Jako zastupitelé musíme psát. Mohla by být vyhrazena část pro zastupitele.
Miloš Navrátil
Je zavedena rubrika „Jak to vidí zastupitelé“, ale málokterý zastupitel přispívá přesto, že byli vyzváni.
Lukáš Nádvorník
Návrh, aby v rámci maximálního urychlení procesu si členové RR zpracování jednotlivých částí
koncepce rozdělili.
Andrea Midkiff
Otázka zahrnutí on-line sekce do koncepce a doby, po kterou by měla střednědobá koncepce platit.
Miloš Navrátil
Můj materiál zahrnuje období 10 let, navrhuji sekci multimédia.
Přestávka 20:07-20:16
Radim Hreha
NÁVRH USNESENÍ 2/5/2015:
RR pověřila členku RR paní Janu Digrinovou přípravou dotazníkového šetření a rozesláním návrhu
tohoto dotazníkového šetření členům RR do 20. 8. 2015.
Hlasování: všichni PRO, usnesení přijato
Andrea Midkiff
V materiálu J. Digrinové se mi líbí návrh na provedení analýzy výroby, distribuce apod.
Lukáš Nádvorník
Pokud dotazník uděláme dobře, dozvíme se objektivně hodně věcí, například jak jsou lidé spokojeni s
obsahem, s časem vydávání zpravodaje, s jeho distribucí a také, co jim ve Zpravodaji chybí. Výsledek
této ankety považuje za důležitější než naše pocity.
Andrea Midkiff
Měli bychom řešit i finanční stránku, tj. udělat v rámci finanční analýzy prognózu nákladů a výnosů
spojených se zpravodajem a na základě toho vytvořit určitý rastr (systém) do budoucna.
Lukáš Nádvorník

Je potřeba zapojit lidi, aby do toho mohli mluvit, aby měli šanci rozhodnout.
Radim Hreha
Dotaz k technickému zajištění dotazníkového šetření.
Miloš Navrátil
Vypracuji návrh.
Různé
Rezignace Petry Vaňkové na členství v RR - Rada města vzala na vědomí
Konec
20:39
Zapisovatelka pošle zápis všem členům RR k připomínkám a poté ověřovatelé zápis ověří.
Zapsala: Zora Kasiková
Ověřily: Jana Digrinová, Andrea Midkiff

