Zápis z jednání komise pro média
č. 06/2020 ze dne 18.8. 2020
Místo konání:
Začátek:
Ukončení:
Přítomni:

jednací místnost ZUŠ
18.30 hod
20.40 hod
Jaroslav Richter, Petr Česák,
Vladimír Kliment, Kateřina Hrachovcová
Michal Kuchta, Olga Mračková

Omluveni:
Program:
1. Návrh obsahu zářijového vydání Libčických novin
2. Harmonogram
3. Stanovisko KM
4. Návrh termínů KM
5. Odměna za členství
6. Web - návrh struktury

1. Komise se seznámila s plánovaným obsahem zářijového čísla a souhlasí se zveřejněním. K textu pana
Coufala a pana Menšíka nemá připomínky a také souhlasí se zveřejněním. Převládá názor, aby se
eliminovaly příspěvky, které “hrotí” určité situace, což vyvolává další reakce. Noviny mají čtenáře
věcně informovat a nezatěžovat osobními půtkami.
2. Komise souhlasí s harmonogramem. Lze uvažovat o posunutí vydání zářijového čísla 2021 na cca 10.
9, aby byly obsaženy informace o nabídce sportovních a vzdělávacích aktivit.
3. Komise zformulovala stanovisko k velmi diskutované záležitosti týkající se údajné omluvy pana
Menšíka a předává jej RM.
4. Byly stanoveny tyto termíny setkání KM:
● út
22.9.
18.30 ZUŠ
● út
20.10.
18.30 MěÚ
● čt
19.11.
18.30 ZUŠ
● čt
17.12.
Korespondenčně
5. Členové byly seznámeni s maximální výší odměny a vyplnili prezenční list jako podklad pro vyplacení
odměny.
6. Proběhla hodinová diskuse nad obsahem připravovaného webu města a byl dokončen návrh struktury.
Závěry:
─ KM nemá k návrhu obsahu námitky.
─ KM se většinově shodla na stanovisku určenému RM. Olga Mračková se distancuje od
Stanoviska komise pro média určenému RM. S jeho zněním nesouhlasí.
─ KM navrhla strukturu nového webu města.
V Libčicích, dne 19. 8. 2020, zapsala KH
Příloha číslo 1 - Stanovisko KM

Příloha k zápisu:

Stanovisko komise pro média
“Komise pro média doporučuje eliminovat situace,
které nastaly v srpnovém vydání Libčických novin, kdy
bylo zveřejněno, že se pan Menšík omlouvá, avšak
tato informace nebyla pravdivá.
Zdůvodnění:
Dochází k mylnému informování občanů města a
následné dementování výroku vede k zbytečným
dohadům a působí neprofesionálně. “

Projednáno v Libčicích, dne 18.8. 2020

