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Dobný den.
V souladu se zákonem o svobodném přístupu k informacím č. 106/1999 sb., źádám o poskytnutíkopií zápisů z
jednání redakční komise, na kteých byly projednávány obsahy čísel 9. a 10. Zpravodaje ''Naše Bohunice''.
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Poskytnutí informací dle zákona
k informacím

č. í06í1999 sb., o svobodném přístupu

VáŽený pane,

na základě Vaší Žádosti ze dne 09.10.2021 o poskytnutí informací dle zákona 106/1999
Sb., o svobodném přístupu k informacím, Vám v příloze zasílám poŽadované informace
formou kopií zápisů z jednání Redakční rady zpravodaje ,,Naše Bohunice" ze dne
23.08.2021 a ze dne 20.09.2021.
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Příloha: 2x kopie zápisu z jednání RR

Teĺefon: 547 423 810
Fax: 547 352 946

Bankovní spojení; Komerční banka Brno_město
Přĺjmový účet: 19-519 086 025710100
Výdajový účet:'l9-519 081 0217ĺo'l0o
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Záois z iednání Redakční ľaĺIvNašich Bohunic dne 23. 08.202l

Přítomni: Mgr. Stará, Mgr. Běhalová, Bc' Aberle, p. Šmídek. P. Nezval

Omluveni:

RR projednala čís|o 9/2021 NB
bylo rozhodnuto, Že číslo 912021bude mít 12 stran
RR rozhodla, že na první straně bude slovo starosty ,,ovoce"
články všech zastupitelů budou zveřejněny v neměnné podobě
redakčnĺ rada posoudlla obsah článku pana a vyhodnotila
jej jako nevyváŽený a neobjektivnĺ.
S ohledem na tuto skutečnost, bylo autorovi článku vedením MČ Brno-
Bohunice nabídnuto osobní jednání k objasnění sdělovaných informací.
Z tohoto důvodu redakční rada jednomyslně rozhodla o neuveřejnění výše
zmíněného článku.
jedna stránka bude věnována fotografiím - co nového v naší MČ
korektury udělá paní Ę
bylo dohodnuto, Že příští zasedání RR bude v pondělí 20.09. v 16,00 a
uzávěrka bude v pátek 17.o9. ve 14,00 hod.

Kalendárium zpracuje p. Šmídek

V Brně 26' 08.2021 Zápis Vypracovala: l. Soukupová



ZánÍs z iednání Redakční radv Našĺch Bohunĺc dne 20. 09. 2021

Přítomni: Mgr. Stará, Mgr. Běhalová, Bc. Aberle, p. Šmídek. P. Nezval

Omluveni:

RR projednala číslo 10/2021 NB
bylo rozhodnuto, Že ěíslo 1ol2021bude mít 8 stran
RR rozhodla, Že na první straně bude slovo starosty ,,Volby do posIanecké
sněmovny"
články všech zastupitelů budou zveřejněny v neměnné podobě
jedna stránka bude věnována volbám do PS Parlamentu čR
RR znovu pĘednala ělánek 

- 

Bylo zjištěno, Že 

-osobní

jednání odmítl. Na základě této skutečnosti RR jednomyslně potvrdila své
rozhodnutí z jednání RR ze dne 23.08.2021.
články Anketa Knĺhovny, Erasmus, Zaměřte se na kondici, přijd'mezi hasiče
budou zaŕazeny v ě. 11l2o21
korektury udělá paníĘ
bylo dohodnuto, Že přĺští zasedání RR bude v pondělí 18.10. v 16,00 a
uzávěrka bude v pátek 15.10. ve 14,00 hod.

Kalendárium zpracuje p. Šmídek

V Brně 24. 09.2021 Zápls Vypracovala: l. Soukupová


