Úřad městské části Praha 10
Vážená paní

Váš dopis zn.:
Naše značka:
Vyřizuje linka:
V Praze dne:

-

foi+request-337867593436@infoprovsechny.cz

P10-115919/2014/01

568
10. 11. 2014

Poskytnutí informace na žádost podle § 14 odst. 5 písm. d) zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném
přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů

Městská část Praha 10, Úřad městské části Praha 10, odbor Kancelář starosty obdržel dne 3. 11. 2014
Vaši žádost podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších
předpisů (dále jen „InfZ“) o poskytnutí informací ve znění:
„Žádám o zápisy ze všech setkání komise s názvem "Komise informační a redakční rada" z let 20122014“.
V souladu s ustanovením § 14 InfZ Vám tímto požadované informace poskytujeme v následující
formě:
Příloha (4 listy), elektronicky na e-mail foi+request-3378-67593436@infoprovsechny.cz
Podle ustanovení § 5 odst. 3 InfZ bude poskytnutá informace zveřejněna způsobem umožňujícím
dálkový přístup na internetové stránce městské části Praha 10.

S pozdravem
Ing. Lada Kubištová
vedoucí oddělení rady a zastupitelstva

Příloha 4 listy

Sídlo: Vršovická 68, 101 38 Praha 10
Pracoviště: Vršovická 68, 101 38 Praha 10
IČ: 00063941
Bankovní spojení: -

Úřední hodiny:
Po, Stř 8.00 - 12.00 a 13.00 - 17.30
Čt
8.00 - 12.00

tel.: +420 267093111
fax: +420 http://www.praha10.cz
e-mail: posta@praha10.cz

Příloha
Zápis č. 5
z jednání KIR, které se konalo dne 6. března 2012

Přítomni: viz.prezenční listina
Program:
1/ přivítání členů
2/ schválení programu
3/ schválení minulého zápisu
4/ řešení problematiky novin Praha 10

1/ Předsedkyně komise pí Štěpánková přivítala přítomné na dnešním zasedání.
2/ Poté dala hlasovat o programu – ten byl jednohlasně přijat.
3/ Dalším bodem programu bylo schválení zápisu č. 4 z minulého zasedání KIR.
Zápis byl jednohlasně schválen.
4/ Hodnocení novin P10:
Předsedkyně KIR zkonstatovala, že č.1 novin Praha 10 bylo věnováno kompletně brožuře
sociálních a zdravotních služeb. Monotematické zaměření bylo výjimečné, neboť otázka
pomoci seniorům a občanům potřebným zdravotní a sociální péče je v kontextu
s demografickým složením obyvatelstva na Praze 10 obzvlášť významná.
Dále byl diskutován způsob prezentace fotografií k příspěvkům v novinách P10.
Bylo domluveno, že portrétní foto bude vkládáno pouze u „Slova zastupitele“, u ostatních
článků budou fota ilustrační. Výběr fotografií je čistě v kompetenci redakce novin P10.
P.Hošek: zmínil, že domluvená pravidla začínají fungovat /slovo zastupitele, apod./
Pí Štěpánková: informuje přítomné, že žádala předsedy komisí a výborů o součinnost
a spolupráci ve smyslu zasílání příspěvků, které by zlepšily informovanost občanů.
P.Hošek: konstatuje, že takovým tématem je např. zvyšující se kriminalita – např. drobné
krádeže, vloupání… apod. Možnost informování občanů o dění v bezpečnostní komisi
prostřednictvím novin P10 přednese na zasedání této komise, které je členem.
Předsedkyně pí Štěpánková ukončila dnešní zasedání – příští se bude konat v průběhu května. Tajemnice
rozešle všem pozvánku s programem.

Schválila: Hana Štěpánková, předsedkyně KIR
zapsala: Huljaková
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Zápis č. 6
z jednání KIR, které se konalo dne 15.května 2012

Přítomni: viz.prezenční listina
Program:
1/ přivítání členů
2/ schválení programu
3/ schválení minulého zápisu
4/ řešení problematiky novin Praha 10

1/ Předsedkyně komise pí Štěpánková přivítala přítomné na dnešním zasedání.
2/ Poté dala hlasovat o programu – ten byl jednohlasně přijat.
3/ Předsedkyně KIR dala hlasovat o zápisu z minulého zasedání. Nebylo připomínek - zápis
byl jednohlasně schválen.
4/ Hodnocení novin P10:
Jan Bělohubý: šéfredaktor novin Praha 10 informoval o tom, že o prázdninách budou
noviny vycházet ve stejném režimu – tedy 1x měsíčně.
RNDr. Hošek: sdělil přítomným, že hovořil se zástupci policie a hasičů, a ti přislíbili
příspěvek do novin o bezpečnosti, prevenci apod.
J.Bělohubý: navrhl, že bude na základě zápisů ze všech komisí informovat
o zajímavostech v novinách, aby občané měli kontinuální přehled
o dění na Praze 10.
Předsedkyně pí Štěpánková ukončila dnešní zasedání – příští se bude konat
po prázdninách.

Schválila: Hana Štěpánková, předsedkyně KIR
zapsala: Huljaková
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Zápis č. 7
z jednání KIR, které se konalo dne 16. října 2012

Přítomni: viz.prezenční listina
Program:
1/ přivítání členů
2/ schválení programu
3/ schválení minulého zápisu
4/ řešení problematiky novin Praha 10

1/ Předsedkyně komise pí Štěpánková přivítala přítomné na dnešním zasedání.
2/ Přednesený program dnešního zasedání byl jednohlasně přijat.
3/ Zápis č. 6 z minulého zasedání KIR byl jednohlasně schválen.
4/ Distribuce novin P10:
Vzhledem k mnoha stížnostem na distribuci novin navrhla předsedkyně požádat tajemníka ÚMČ ing. Slavíka
o provedení kontroly distribuce.
O návrhu dala hlasovat: byl jednohlasně přijat:
KIR žádá tajemníka ÚMČ Praha 10 o prověření distribuce novin Praha 10 a o podání zprávy o této kontrole na
dalším zasedání KIR.
Šéfredaktor novin Praha 10 J.Bělohubý zaslal přítomným harmonogram uzávěrek, tisku a distribuce novin na rok
2013.
Přítomní k němu neměli připomínek, byl schválen.
Ing.Novák: hovořil o časopisu „Naše Praha 10“, který vydává stejný vydavatel jako noviny Praha 10, navrhuje
na příští zasedání pozvat J.Čížka, vydavatele obou tiskovin k vysvětlení.
Ing.Svoboda: domnívá se, že vydavatel jakožto soukromý subjekt může vydávat jakékoli tiskoviny bez
souhlasu ÚMČ.
Vznáší připomínku k nesprávně zpracované informaci k Dnům Prahy 10 v novinách Praha 10.
Bude se dořešovat na kontrolním výboru.
Další poznámka se týká negativního hodnocení úrovně novin ze strany některých občanů,
navrhuje tedy, oživit je např.tématickými diskuzemi.
Dr. Hošek: reaguje na návrh poznámkou, že je problém vést diskuzi v médiu, které vychází 1x měsíčně, má
obavu, aby nebyla ve svém důsledku kontraproduktivní.
H.Štěpánková: domnívá se, že pro diskuze existují jiná média, např. facebook, kde je možnost reagovat
okamžitě a diskuze je vedena živě a smysluplně.

Mgr. Ján: domnívá se, že by bylo možné, aby se diskuze /tedy více názorů na dané téma/ zpracovaly redakcí
vždy každá do jednoho čísla novin.
Ing.Svoboda: otevřel problematiku KD Eden, který chátrá a bylo by možné jej využít po rekonstrukci ke
kulturním účelům – např.zřídit zde velký sál, který m.č. chybí.
J.Bělohubý: vrací se k připomínkám k novinám Praha 10 – domnívá se, že musejí být vyvážené po stránce
čtivosti pro občany, zachování publicistiky i prostoru pro politický názor jednotlivých stran.
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Závěrem: K oživení novin Prahy 10, jak o tom bylo diskutováno, nebyl vznesen žádný konkrétní podnět či námět.
Vzhledem k výše uvedenému, tajemnice KIR pozve na příští zasedání J.Čížka, J.Charváta a J.Bělohubého
k projednání synergie všech médií- novin Praha 10, facebooku a webových stránek Prahy 10.
Poté předsedkyně poděkovala všem za účast a jednání ukončila.

Schválila: Hana Štěpánková, předsedkyně KIR
zapsala: Huljaková
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