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Město Nové Město na Moravě

NÁVRH USNESENI
42. Rady města

konané dne 11.9.2017

Diskuse - Informace o struktuře měsíčníku Novoměstsko v období 2017 - 2018

Novoměstská kulturní zařízení předkládají radě města návrh obsahové struktury měsíčníku Novoměstsko pro
období 2017 - 2018, a to s ohledem na blížící se volby do zastupitelstev obcí. Čtenáři Novoměstska by měli
dostat možnost seznámit se s názory zastupitelů města na to, co město v dané oblasti za poslení 4 roky udělalo.
Od října 2017 by byli postupně oslovováni všichni současní zastupitelé města, aby se k vybranému tématu
vyjádřili.
Témata jsou uvedena v příloze materiálu.
Vyjádření zastupitelů bude v každém čísle zpravodajsky pokryto, a to následujícím způsobem:
- redakční článek
- rozhovor se zaměstnancem města, jeho organizací
- anketa s obyvateli

Novoměstsko 10/2018 pak bude volební speciál, bude obsahovat informace o místě a konání voleb, předvolební
prezentaci kandidujících volebních stran. Uveřejněny budou pouze politicky neutrální informace o městě.

Rubriky SPORT, SERVIS, KULTURA, HISTORIE zůstanou zachovány ve stávajícicm rozsahu. Měnit se tedy
nebude ani současná struktura novin.

I. Rada města bere na vědomí
informaci o struktuře měsíčníku Novoměstsko v období 2017 do komunálních voleb 2018.

Michal Šmarda
starosta

Předkladatel: Michal Šmarda

Schvalovatel: Mgr. Alena Lukášová

Zpracovatel: Mgr. Alena Lukášová

Vyjádření:

Na vědomí:

Předpokládaná doba trvání: 00:05

https://ejednani.nmnm.cz/wgj/service?actioncz.vera.web.server.action.tisk.novy.Tisk 6.9.2017



Návrh usnesení RM 11.9.2017 Page 2 of2

Text důvodové zprávy: Bližší informace k návrhu struktury Novoměstska jsou uvedeny v příloze

materiálu.

Materiál obsahuje: Příloha - NIC - návrh obsahové sturkturv Novoměstska (Veřeinál

Materiál projednán:

Přizváni:
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Návrh obsahové struktury měsíčníku Novoměstsko pro období před volbami
do místních zastupitelstev v roce 2018

Jedná se O dvanáct čísel před volbami do obecních zastupitelstev, počínaje listopadem 2017. Každý měsíc bude
věnován jednomu konkrétnímu tématu, 12. číslo (iijen 2018) bude volební speciál.

Čtenáři Novoměslska dostanou možnost seznámil ses názory zastupitelů na to, co město v dané oblasti za poslední 4
roky udělalo. Aby bylo dosaženo maximální objeklivity a zpravodajské vyváženosti, budou začátkem každého
měsíce, počínaje říjnem 2017, osloveni všichni současní zastupitelé NovéhD Města na Moravě, aby sek vybranému
lématu vyjádřili. Odkaz na anketní otázku dostanou zastupitelé e-mailem. Rozsah odpovědí bude omezen určitým
počtem znakú. Texty budou následně zveřejněny na webu města. Občané budou moci do konce uzávěrky (15. den v
měsíci) jednotlivým zastupitelům udílet lajky. Odpovědi tři zastupitelů s největším počtem lajků budou zveřejněny v
měsíčníku Novoměstsko.

Témata jsou následující:

• Bezpečnost, doprava a stav silnic - listopad 2017

• Sociální oblast - prosinec 2017

• Bilance roku 2017- leden 2018

- Školstvi - únor 2018

Veřejná správa - březen 2018

‘ Vzhled města, veřejný majetek, životní prostředí - duben 2018

Sport a turistický ruch - květen 2015

• Finance města - červen 2018

• Spolkový život - červenec 2018

• Kultura - srpen 2016

- Investice a rozvoj - záři 2018

- Volební speciál - ien 2018

Kromě vyjádřeni zastupitelů bude v každém čísle téma zpravodajsky pokryto, a to následujícím způsobem:

Redakčničlánek - obecný text, kde bude čtenář Informován o všech podstatných skutečnostech, které město v dané
oblasti za uplynulé volební období zrealizovalo.

Rozhovor s úředníkem - k tématu se vyjádři vedoucí příslušného odboru nebo jiná odpovědná osoba.

Anketa s obyvateli - tři obyvatelé Nového Města hodnotí, jak jsou S aktivitami města vdané oblasti spokojeni.

Poslední tři měsíce před terminem voleb budou ve zpravodaji potupně zveřejněny medailonky všech zastupitelů.

Novoměstsko 10/2018 bude volební speciál. Bude tedy obsahoval Informace tajemníka městského úřadu o místě a
konáni voleb, předvolební prezentaci kandidujících stran (dle počtu kandidujících stran). Uveřejněny budou pouze
polIticky neutrální informace o městě.

Rubriky SPORT, SERVIS, KULTURA, HISTORIE zůstanou zachovány ve stávajícím rozsahu. Měnit se tedy nebude ani
současná struktura měsíčníku.

Kryštof Benoni
NIC




