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byla ustanovena rozhodnutím rady města Svitavy nazasedánírady I6.I2.20I4jako poradní orgán
y. Sestavení MPS nebylo nazák|adé politického klíče, ale na návrh předsedy MPS a nominací ze strany
jnosti. Byla sestavenaz|idí, kteří se mediální problematice profesně věnují aÍadazntchpracovala

MPS v předchozích obdobích. MPS máI] členů a jejím předsedou byl jmenovan Mgr. Radoslav Fikejz.
PS měla jedno ustavující a současně pracovní zasedání a jednu elektronickou konferenci. Řešily se dva

ýstupy, které byly předloŽeny radě města a zastupitelstvu. Prvním výstupem bylprostor politických
bjektů v radničním zpravoďaji Naše město, který byl signován podpisy 26 zastupítelů nového

itelstva něsta po volbách 2014. Druhým výstupem by|azměnajednacího řádu zastupitelstva města o
lnění pořizování zvukového jednání MZ. Elektronická konference a diskuze k tomuto tématu probíhala

va téměř měsíce a neskončila finálním rezultátem, a|e závazkem, že MPS se bude dál věnovat moŽnosti
ideozáznamů jednání MZv nezl<ráceté podobě. Další náměty členů MPS fiako napŤ, zveŤejňoviání

teriálů zastupitelstva na webu města), nepatří do kompetence MPS, a proto se jimi MPS ani zabývat
' Na rozdíl od námětů týkajících se aktualizace rubrik a odkazů webového portálu města. Tyto úkoly

mnohé jiné jsou zaÍazeny do plánu čirurosti MPS na další období. Elektronická konference se jako
munikační model neosvědčila a bude naltazenatradičním způsobem jednání.
isy z jednaní, technické zápisy a protokoly jsou v archivaci předsedy MPS.

Přehled účasti iednotlirrých členu na ánÍch
iméno člena 20.2.2015 E-konference datum iednání datum iednání

Radoslav Fikeiz o o
Milan Báča o o
Radomír Sveicar o o
Pavel Adamec o o
Petr Němec o
Luboš Branda o o
Josef Brzoň o o
Jan Dvořáček o o
Petr Horák o
Jiří Petr o o
Renata Pavlíková o o
Voitěch FadrnÝ o o
Alice Straitová o o
Pavel Petr o o
Zuzana Pustinová o o
Libor Dvnka o o
o - účastnil se; X _ neúčastnil se; - omluven

Datum zptacováni podpis předsedy


