Zápis z jednání Redakční rady Uhříněveského zpravodaje dne 2. 12. 2015
Přítomni: viz prezenční listina (členů 4 z 9).
Program:

1) UZ 1/2016
2) Harmonogram vydávání na rok 2016
3) Rozpočet na rok 2016
4) Různé

Úvodem byl osobně omluven pan doc. Kašík a současně bylo konstatováno, že dnešní RR
nemá nadpoloviční přítomnost členů a je tedy neusnášeníschopná.
Paní šéfredaktorka seznámila přítomné členy RR s připomínkami doc. Kašíka k UZ 1112/2015. V souladu s tiskovým zákonem odpovídá za obsah UZ vydavatel, bude upraveno
v tiráži. Mgr. Kaňoková prezentovala pozitivní ohlas laické veřejnosti na vánoční dvojčíslo. K
názoru se připojil i pan Čermák.
Ing. Krátký navrhl, aby data akcí byly v UZ 2016 zvýrazněna grafickým prvkem, kalendárium
nelze vzhledem k rozsahu pravidelně využívat. Přání občanů z titulní strany UZ 11-12/2015
bude využito na webu MČ.
Ad 1)
UZ 1/2016 – do 28 stran
Paní šéfredaktorka informovala o přípravě čísla, které obdrží členové RR před odesláním do
tiskárny. Budou zařazeny neuveřejněné příspěvky z minulého čísla, dále otevření přístavby
ZŠ Bří Jandusů, tříkrálové akce, návrh na rozhovor s olympionikem M. Jirasem. Mgr.
Kaňoková upozornila na aktivnější prezentaci OIC, zejména občanské poradny, která je
velkým přínosem pro naše občany. Zájem o zřízení projevily i jiné MČ. Příspěvek zpracuje
Mgr. Kaňoková.
Mgr. Kaňoková dále navrhla, aby v lednovém čísle byla prezentována předsevzetí radních
MČ. O návrhu se diskutovalo, šéfredaktorka po úvaze projedná s radními.
Předání do tiskárny 18. 12. 2015, distribuce občanům poslední týden roku 2015.
Ad 2)
Závazný harmonogram vydávání UZ v roce 2016, který zpracuje paní šéfredaktorka, bude
předložen současně s tímto zápisem na 28. zasedání 28. RMČ ke schválení.
Ad3)
Návrh rozpočtu na tisk a distribuci UZ bude součástí návrhu rozpočtu MČ na rok 2016,
výnosy za inzerci v návrhu plánu HČ. Odměny za grafické zpracování a korektury předkládá
ke schválení do rady paní tajemnice.
Ad4)
Paní šéfredaktorka předložila archy papírů různou kvalitou, ze kterých přítomní členové RR
doporučují použít pro obálku UZ gramáž 130 g (křída) a pro vnitřní část gramáž 90 g, čímž by
došlo k úspoře výdajů na vydávání UZ. Po odsouhlasení změny v RMČ bude projednáno
s tiskárnou.
Příští RR UZ se koná 6. 1. 2016 od 16.30 hodin v zas. místnosti č. 109.
Zapsal: Ing. Roman Petr
Schválila: Mgr. Kateřina Erbsová

28. zasedání RMČ
dne 9. 12. 2015
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Důvod předložení: Zákon o hl. m. Praze č. 131/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů

Předkládá:

Mgr. Kateřina Erbsová, šéfredaktorka UZ

Zpracoval:

Ing. Roman Petr, MPA – tajemník RR

Důvodová zpráva: Informace z jednání Redakční rady UZ.

Příloha:

1. Zápis z jednání Redakční rady UZ ze dne 2. 11. 2015
2. Závazný harmonogram vydávání UZ v roce 2016

Návrh usnesení: 1) Rada MČ bere na vědomí zápis z Redakční rady Uhříněveského
zpravodaje ze dne 2. 12. 2015

2) Rada MČ souhlasí - nesouhlasí
a) s úpravou gramáže papíru na tisk UZ od lednového čísla 2016 podle
návrhu
b) se závazným harmonogramem vydávání UZ v roce 2016

