Vážený pan
Miroslav Hrubý
člen zastupitelstva
MČ Praha - Čakovice

Váš dopis zn.

Věc:

Č.j.
02419/2013 ÚMČPČ

Vyřizuje

V Praze - Čakovicích
dne 21.5.2013

Žádost o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu
k informacím, v platném znění

Vážený pane zastupiteli,
dne 16.5.2013 byla elektronicky podána Vaše žádost o poskytnutí informace podle zákona č.
106/1999 Sb., v platném znění, která se týká webových stránek a informačního zpravodaje U nás
v Čakovicích.
Musím upřesnit, že obsah webu MC není plně v kompetenci tajemníka. O jeho podobě jak grafické, tak
obsahové, rozhodují především pan starosta a radní.
Na webových stránkách jsou zveřejňovány zápisy z jednání rady a to v sekci „Volené orgány/Rada/zápisy
z jednání rady“, nikoliv na elektronické úřední desce, kde se zveřejňují zápisy z jednání zastupitelstva (ty
jsou navíc také v sekci „Volené orgány“). Poslední zápis z jednání rady, ze zasedání č. 75 byl podepsán
až dnes a také jsme jej dnes zveřejnili.
K dalším dotazům:
1. Uzavřela RMČ poptávkové řízení na DTP? S jakým výsledkem?
Rada dosud poptávkové řízení nevypsala.

2. Uzavřela RMČ smlouvu/vy o podmínkách vydávání místního tisku s dodavatelem jiným? Kde je resp.
bude smlouva zveřejněna?
Ve smyslu usnesení rady č. USN RM 096/2013 podepsal starosta ing. Alexander Lochman, Ph.D.
objednávku na zajištění DTP na dobu určitou (květen – červenec 2013) na dodavatele Michala
Škvrňu, IČ 75996413, Kostelec nad Labem.

3. Jaký, čí návrh na úpravu pravidel k vydání zpravodaje Rada MČ 8.4.2013 t.r. odložila?
Materiál měl předkládat pan starosta na základě návrhu redakční rady. Protože tento materiál nebyl
připraven, rada jeho projednávání odložila.

4. Požadovala RMČ od nového redaktora nějaký návrh / nabídku na obsahově kvalitnější formu,
zpracování informačního periodika, (po vzoru red. Š. Vlčkové)?, jak návrh / nabídka zní?
Na 75. zasedání RMČ pan Mgr. Svoboda prezentoval radě svoji představu formy a obsahu časopisu.
Svoji představu předvedl formou projekce s doprovodným výkladem. Měl by se částečně změnit
grafický vzhled časopisu, kvalita obsahu, rozložení a náplň jednotlivých rubrik, interaktivita novin.

5. Předpokládám, že smlouvu s novým redaktorem Rada MČ uzavře až po nějakém zkušebním období.
Aktuálně jde o nového vydavatele. Uvažuje RMČ, že rozhodnutí o uzavření smlouvy (vč. jejího
úplného znění) s novým vydavatelem zveřejní? Bude abonentům časopisu umožněno podávat k jeho
obsahu připomínky? Kdo, který orgán MČ tyto podněty přijme a zpracuje? Ujme se toho, resp. je
takové posouzení a rozhodnutí vyhrazeno Radě MČ,- Radě redakční nebo Zastupitelstvu MČ, které
musí v rozpočtu MČ výdaje na zpravodaj, tisk, periodikum, časopis, - projednat a schválit?
Vydavatelem časopisu stále zůstává MČ, jedná se o nového redaktora. Rada na 76. zasedání dne
20.5. schválila smlouvu o spolupráci při tvorbě zpravodaje s panem Mgr. Svobodou (redaktor).
Smlouva bude uzavřena na dobu určitou, na vydání 3 čísel časopisu (červen, dvojčíslo červenec –
srpen a září). Smlouva bude zveřejněna na webu spolu s dalšími smlouvami, jejichž zveřejňování se
nyní technicky připravuje.
Připomínky a náměty k časopisu může každý zaslat na adresu unas@cakovice.cz. Tato adresa je
zveřejněna na webu v sekci Úřad/ telefonní a e-mailový seznam a sekci Občan/ Čakovické noviny.
Adresu má k dispozici redaktor a případné připomínky a náměty bude řešit on nebo spolu s redakční
radou.

S pozdravem

Ing. Milena Pekařová

