Zápis
z jednání redakční rady Radničního zpravodaje města Litoměřice
---------------------------------------------------------------------------------------------

konané dne 18.7. 2016 od 13 hodin
Přítomni:






Ing. Pavel Grund
Tomáš Sarnovský
Ing. Venuše Brunclíková
Ing. Eva Břeňová
Václav Sedlák

Jednání řídil: Ing. Eva Břeňová

Program:

1) Obsah srpnového vydání Radničního zpravodaje
Vzhledem k právě vrcholícímu Litoměřickému kulturnímu létu bude dvoustrana věnována akcím,
které v rámci něj proběhnou (srpen, září). Mimořádně jedna strana má tentokrát být celá určena
sportu (70 let basketbalu, vznik nového subjektu FK Litoměřicko apod.). V případě, že se všechny
příspěvky nevejdou na běžných 16 stránek, vyjde v srpnu mimořádné 20stránkové číslo při
zachování finančních nákladů loňského roku a bez dalších nároků na rozpočet města.
Členové redakční rady byli upozorněni na neobvykle dlouhý příspěvek zastupitele Ing. Hrkala
týkající se jubilea TJ Sokol Pokratice. Shodli se na tom, že v případě potřeby má být autor vyzván ke
krácení.
2) Strana věnována komentářům zastupitelů
29. června oslovila mailem šéfredaktorka zastupitele za ANO, ODS, Stranu zelených, KDU-ČSL a
KSČM s prosbou o zaslání komentářů na aktuální témata. Posledně dva jmenované subjekty články
nezaslaly, byly proto telefonicky urgovány. Zastupitel Jiří Landa se omluvil, že zaslat nestihl a učiní
tak dodatečně. Jakmile se tak stane, přepošle šéfredaktorka tento příspěvek i ostatním členům
redakční rady k nahlédnutí.
Ke komentáři zastupitele Ing. Petra Urbánka měli členové redakční rady výhrady (vyjma Tomáše
Sarnovského). K odstavci komentujícím výsledek výběrového řízení na dodavatele stavby na
Miřejovické stráni , označeném vedoucí odboru územního rozvoje za nepravdivý a zavádějící, proto
dodá k vysvětlující stanovisko na toto téma i vedoucí odboru Ing. Brunclíková (schváleno všemi
členy redakční rady, vyjma T. Srnovského). Zveřejněno bude samostatně. Vysvětlující článek Venuše
Brunclíkové bude před otištěním poskytnut členům RR k posouzení.

3) Informace
Členové redakční rady byli informováni, že v srpnu se uskuteční soudní projednávání třetí žaloby na
Radniční zpravodaj podané Ing. Petrem Urbánkem na město Litoměřice jako vydavatele tohoto
tisku, a to ve věci neuveřejnění odpovědi na dle jeho názoru nepravdivá tvrzení uveřejněná 3. února
v příspěvku Dodatek ke smlouvě nepoškozuje zájmy města.

Termín příštího jednání: úterý 16. srpna 2016 od 13 hodin
Zapsala: Ing. Eva Břeňová
Se zápisem souhlasí: Ing. Pavel Grund, Tomáš Sarnovský, Ing. Venuše Brunclíková, Václav Sedlák

