Zápis z jednání Redakční rady Uhříněveského zpravodaje dne 4. 5. 2017
Přítomni: viz prezenční listina (5 ze 7)
Program:
1) Úvod
2)
3)
4)
5)
6)

Roznáška UZ
Hodnocení UZ 5/2017
Příprava UZ 6/2017
Změny v cenách inzerce
Různé

Ad 1) Úvod
Na úvod pan zástupce šéfredaktora přivítal přítomné členy RR a obchodního zástupce ČP Bc.
Bínu. Poděkoval za spolupráci všem členům RR při vydávání UZ a zahájil dnešní jednání
podle programu.
Ad 2) Roznáška UZ
Zástupci ČP byly sděleny připomínky na roznášku UZ a letáků, stížnosti na nedodání do
schránek mají stoupající tendenci. Bylo dohodnuto, že konkrétní případy s uvedením ulice a
č.p. budou zasílány panu Bínovi na e-mail: bina.petr@cpost.cz k řešení. Nabídl možnost na
provedení společné kontroly, případně zajistit zdarma náhradní roznos UZ do schránek.
Reklamaci je možné uplatňovat do 5 dnů od ukončení roznášky, proto budou občané v UZ a
na webu vyzváni k nahlášení nedodání UZ do redakce.
Byly zmíněny personální problémy ČP (nemocnost doručovatelek) a jejich zástup „letákáři“
za 0,09 Kč hrubého za 1 UZ. Odměňování roznášejících vychází z cenové politiky ČP a není
možné ovlivnit na úrovni tohoto jednání.
Ad 3) Hodnocení UZ 5/2017
Vyjádřena spokojenost se současným stavem UZ. Veřejné poděkování redaktorovi P.
Veverkovi za odváděnou práci při zpracování všech podkladů a celkovou úroveň UZ.
Redaktor připomněl na nezbytnost dodržování termínů pro zasílání příspěvků do UZ podle
harmonogramu.
Ad 4) Příprava UZ 06/2017
Obsah čísla: do 28 stran
Titul – Čarodějnice“ případná změna možná
Nosné téma: historie Bubeníček – Procenko, starostové
Příspěvky:

Kulatý stůl – pozvánka s programem
Den potravin
Den dětí
Uhříněveský splávek
PO-PO-LES
Vítání občánků
Čarodějnice
Dotazník sociálních služeb – vložený dvojlist s upoutávkou na titulní straně
Okruh 511 – informace o proběhlé akci + foto
PID
Pietní akt 5. 5.
Zdraví 2017
Anotace publikace U nás
Komentovaná vycházka
Mobilní kancelář PP

Pitkovický park
Noc kostelů
Den otců
Pochod
Strahov Cup
Škola rocku
Příměstské tábory
Nohejbal – výsledky turnaje
Poděkování evangelického faráře
Názory zastupitelů – p. Koutský a pan starosta
Dále pravidelné rubriky:
Z kroniky, úvodník (zápisy, poděkování za změny v MHD)
Velikost
1/1 strana A4
1/2 strany A4
1/3 strany A4
1/4 strany A4

cena bez DPH
rozměry
9 000 Kč
210 x 297 mm
4 500 Kč 210 x 147 / 104 x 297 mm
3 000 Kč
210 x 98 / 75 x 297 mm
2 000 Kč
103 x 147 mm
5 x opakování – sleva 10 %
11 x opakování – sleva 20 % sleva

Řádková
inzerce

11 x opakování inzerát o velikosti 1/4 A4 – sleva 30 %
maximálně 200 znaků včetně mezer a
200 Kč vč. DPH/100 znaků
znamének

Zprávy z RMČ a ZMČ, pozvánka na 15. ZMČ, z odborů – OŽPD (PID a objížďka)
Program divadla a kina, knihy, výstavy
ZŠ U Obory
Spolky a neziskové organizace – DPS Jiskřička, SK Čechie – turnaj ve fotbalu, Naše
Pitkovice – kolohraní, OS Hájek – DD, SHM
Ad 5) Změny v cenách inzerce
Na jednání byl předložen návrh na úpravu ceníku inzerce.

Společenské oznámení
Vložená
inzerce
PR texty

200 Kč vč. DPH/oznámení
Vlastní leták do formátu A4

1 Kč/ks vč. DPH
Cena dohodou

Na závěr diskuze bylo hlasováno o upraveném ceníku (zvýšení ceny 1/1 A4, snížení slev,
omezení znaků u řádkové inzerce) od UZ 09/2017, který bude předložen k odsouhlasení do
RMČ.
Hlasování:
5:0:0
Návrh byl odsouhlasen.
Ad 5) Různé
Na pozvánkách akcí pořádaných MČ je postačující uvést jako organizátora MČ (tj. vč. RMČ, komisí
atd.) – od letního dvojčísla.
Zveřejnění náboru dětí do pěveckého kroužku v Kolovratech Coro Picolo – odsouhlaseno.
Zvýšení nákladu UZ
- zjištěn současný stav dodacích adres ČP – domácnosti 5 057 (Uhříněves 3 969/Pitkovice 846/Hájek u
Uhříněvsi 242), firmy 509 (450/47/12), který bude po nastěhování I. etapy VIVUS a OS Nad Volyňkou)
navýšen (179/112 bytů). Doporučeno zvýšení ze současného stavu 5 200 kusů na 6 000 kusů od UZ
9/2017.

Příští RR UZ se koná ve čtvrtek 8. června 2017 od 10 hodin v zas. místnosti č. 108.
Zapsal: R. Petr
Schválil: P. Veverka

