Zápisy z jednání Redakční rady Újezdského Zpravodaje za rok 2013
TERMÍN
RR
23. ledna

PŘÍTOMNI

PROJEDNANÉ BODY

E. Danielová,
J. Procházka,
I. Hájková, L.
Černá

- Obsah únorového čísla ÚZ
- Aplikace Pravidel ÚZ
- Příspěvek p. Lameše „Nová koncepce
ÚZ“

25. února

E. Danielová,
J. Procházka,
I. Hájková, L.
Černá

- Obsah březnového čísla ÚZ
- Návrh a formáty nových rubrik

20.
března

E. Danielová,
I. Hájková,
L. Černá,

- Obsah dubnového čísla
- Způsob přijímání, evidence a plateb
inzerce

DISKUZE, ZÁVĚRY
1. RR souhlasí s obsahem únorového čísla.
2. RR navrhuje nazvat Střípky z RMČ jako Aktuality z RMČ a
pro detailnější informace dát odkaz na web MČ
3. Navrhuje, aby starosta MČ sdělil na ZMČ informace o nových
pravidlech ÚZ a dodržování etického kodexu.
4. Slovo starosty bude nadále řešeno tak, že starosta MČ obdrží od
šéfredaktorky informace, ze kterých vyplyne, na jaké téma má
starosta MČ psát. Z toho důvodu, aby nedocházelo k duplicitě
informací např. starosty MČ a některého odboru.
5. Pan Lameš poslal k otištění článek Nová koncepce ÚZ. RR se
shodla, že je vhodné k tomuto článku uvést reakci tajemníka
úřadu o způsobu nového fungování RR, tvorby ÚZ a
dodržování pravidel pro vydávání ÚZ.
1. RR souhlasí s obsahem březnového čísla
2. RR doporučuje u všech obrazových materiálů uvádět autora, popř.
archiv, ze kterého je materiál čerpán
3. RR souhlasí se ukotvením rubriky Kalendárium na 1. straně ÚZ
V případě, že bude dostatek prostoru, budou zavedeny rubriky
„Víte, že“ a „Rozhovor s kým se ještě neznáte“
Rubrika „Víte že“ by měla poskytovat zajímavé informace
z obce.
4. RR pověřila šéfredaktorku vytvořením databáze informací do
rubriky
Víte, že
1. RR souhlasí s obsahem dubnového čísla
2. RR je seznámena se způsobem přijímání, evidence a plateb za
inzerci

omluven J.
Procházka

- Problémy s doručováním ÚZ

17. dubna

E. Danielová,
J. Procházka,
I. Hájková, L.
Černá

- Obsah květnového čísla
- Příspěvek p. Lameše o titulu Čestný
občan
- Dementi p. Duchka

20.
května

E. Danielová,
I. Hájková,
L. Černá,
omluven J.
Procházka

- Obsah červnového čísla
- Příprava prázdninového dvojčísla
- Problémy s doručováním ÚZ

17.
června

E. Danielová,
J. Procházka,
L. Černá,
omluvena I.
Hájková
E. Danielová,
I. Hájková,
L. Černá,
omluven J.
Procházka

- Obsah prázdinového dvojčísla
- Rozsah dvojčísla – redukce stran
z důvodu malé inzerce

E. Danielová,
J. Procházka,
I. Hájková, L.
Černá

- Obsah říjnového čísla
- Diskuze o délce článku
o Chovatelském dni
- Diskuze o příspěvku p. Lameše

14. srpna

23. září

- Obsah zářijového čísla
- Příprava na volební číslo
- Stanovení pravidel politické inzerce pro
parlamentní volby

3. RR doporučila zaokrouhlení cen inzerce na celé koruny
4. RR projednala možnosti nápravy roznášky ÚZ – jednání
s tajemníkem ÚMČ
1. RR souhlasí po úpravách s obsahem květnového čísla
2. RR projednala příspěvek p. Lameše včetně návrhu odpovědi,
zároveň
navrhla oslovit p. Sikače k vyjádření
3. RR projednala žádost p. Duchka o Dementi spolu s formulací
negativní odpovědi
1. RR souhlasí s návrhem červnového čísla
2. RR navrhuje zvlášť oslovit přispěvatele a inzerenty s upozorněním
na dvojčíslo
3. RR navrhuje oslovit případné přispěvatele a inzerenty zářijového
čísla
(sportovní kroužky, spolky, nábory atp.), aby včas dodali podklady
4. RR vzala na vědomí situaci s nedostatečnou roznáškou ÚZ, tajemník
ÚMČ vyzván k řešení situace
1. RR po úpravách souhlasí s návrhem čísla 07/08
2. RR vzala na vědomí redukci počtu stran dvojčísla z ekonomických
důvodů
3. RR navrhuje zařazovat více obrazového materiálu ke článkům,
fotografie, diplomy atp.
1. RR souhlasí s obsahem zářijového čísla
2. RR po konzultaci s tajemníkem ÚMČ doporučuje nezařazovat
politickou inzerci a akvizici do textu jako součást ÚZ. Ani nebude
zdarma stranám poskytován prostor pro agitaci voličů. Strany mohou
využít prostoru placené inzerce.
1. RR po úpravách souhlasí s obsahem říjnového čísla
2. RR souhlasila s uvedením článku o Chovatelském dni v plném znění
z toho důvodu, že Klub chovatelů průběžně nepublikuje, jde tedy
o ojedinělou situaci překročení počtu znaků.

- Opakované problémy s doručováním
ÚZ

16. října

E. Danielová,
J. Procházka,
I. Hájková, L.
Černá

- Mimořádný bod – řešení sporu mezi
KDU_ČSL a TOP09 ze strany KDUČSL, týkající se domnělého poškození
inzerenta uvedením na jinou, než
poslední stranu inzerce
- Obsah listopadového čísla
- Reakce čtenářů

18.
listopadu

E. Danielová,
J. Procházka,
L. Černá,
omluvena I.
Hájková

- Obsah prosincového čísla
- Shrnutí roční bilance ÚZ
- Novela tiskového zákona
- vybrané oblasti – poskytování prostoru
opozičním zastupitelům
- Příspěvek p. Lameše ke Koncepci
školství
- SZ zastupitele Duchka – projednání
- Komerční využití jiných rubrik, než
inzertní - projednání

3. RR diskutovala o příspěvku p. Lameše do listárny včetně zamítavé
odpovědi.
4. RR řešila problémy donášky ÚZ a doporučila tajemníkovi ÚMČ
podat reklamaci na Českou poštu
a požadovat finanční náhradu.
1. RR shledala, že reklama TOP09 a KDU-ČSL byla zveřejněna
v souladu s podmínkami inzerce, tak, jak postupně byla inzerce
objednána a s přihlédnutím k vysloveným přáním inzerentů. Jestliže se
KDU-ČSL domnívala, že její inzerce bude umístěna na zadní stranu
barevné inzerce, zřejmě si neuvědomila, že ÚZ má někdy barevnou
inzerci i uprostřed čísla a šlo pouze o domněnku a nevyjádřené přání
inzerenta.
Rozhodně nedošlo k protěžování jiných inzerentů ať již z jakýchkoliv
důvodů. V tomto smyslu byl informován
i starosta a kontrolní orgány ÚMČ.
2. RR souhlasí s obsahem listopadového čísla.
3. RR projednala reakce čtenářů zejména v souvislosti s roznosem ÚZ.
Souhlasně zaznamenala spokojenost čtenářů s informovaností.
1.RR pozitivně hodnotila zachování neutrality ÚZ před parlamentními
volbami s výjimkou toho, že šéfredaktorka byla RR upozorněna na
zveřejnění SZ starosty s doporučením volební preference, ačkoliv
neměl být v ÚZ žádný prostor pro předvolební kampaň s výjimkou
placené inzerce. Šéfredaktorka k tomuto sdělila, že starosta byl v tomto
duchu písemně upozorněn a přesto trval na svém názoru zastupitele.
2. RR projednala novelu tiskového zákona o poskytování prostoru
opozičním zastupitelům,
Návrh tiskového vyjádření RR k tomuto.
3. Prostřednictvím pí. Hájkové dát podnět RMČ a ZMČ k vyjádření
k Pravidlům ÚZ
S ohledem na novelu tisk. Zákona.
- Projednán příspěvek p. Lameše s odkazem na využití Listárny.
4. Projednán SZ Duchka, RR souhlasí s postupem šéfredaktorky,

protože SZ neodpovídá
svým obsahem Pravidlům a vyžádalo si od šéfredaktorky
informace o dalším postupu.
5. RR projednala rozhraní prezentace akcí v Kalendáriu
a reklamy podnikatelských subjektů:
V případě, že u akce převládají znaky výdělečné činnosti, může
být zařazena do inzertní plochy, nebude ale zveřejňována
v Kalendáriu. Tento bod doporučuje RR k projednání v RMČ,
popř. s Podatelnou úřadu.
Další možností je zpoplatnění prostoru v Kalendáriu pro
podnikatelské aktivity – návrh k projednání.
6. na základě korespondence s pí. Štrasmajrovou bylo doporučeno
nezařazené články zveřejňovat na webu MČ, šéfredaktorka
vyzvána k pokračování Elektronického Zpravodaje s obsahem,
který se do tisku nevešel.
7. RR pověřuje pí. Hájkovou zajistit sledování statistiky
webového zpravodaje
11.
prosince

E. Danielová,
J. Procházka,
L. Černá,
omluvena I.
Hájková

- Rekapitulace ekonomiky ÚZ za 2013
- Obsah lednového čísla

1. RR vzala na vědomí informaci o nákladech a výnosech ÚZ
2. RR shledala celkovou statistiku počtu výtisků a stran ÚZ
3. Po úpravách souhlasila s obsahem lednového čísla.

