Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných
osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů v platném znění.
Úplný originál dokumentu je k nahlédnutí na odboru org. a vnitřních věcí MěÚ Příbram.

Usnesení
z mimořádného jednání Rady města Příbram, konaného dne 09.04.2010
od 09.00 hodin na Městském úřadě Příbram

Přítomni:
členové rady - MVDr. Josef Řihák, MUDr. Ivan Šedivý, p.Václav Černý, Ing. Bohumil Kortus,
p. Stanislav Růžička,
tajemnice MěÚ – Ing. Jarmila Nováková
omluven - p. Svatopluk Chrastina
zapisovatelka – pí Jaroslava Řehková

1) Zahájení, ověřovatelé
Jednání zahájil a řídil starosta MVDr. Josef Řihák.
Ověřovateli dnešního zápisu byli jmenováni: MUDr. Ivan Šedivý
Ing. Bohumil Kortus

2) Program včetně návrhů změn a doplňků
Program byl upraven a doplněn na celkový počet 7 bodů.

Program:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Zahájení, ověřovatelé
Program včetně návrhu změn a doplňků
Informace
Kontrola zápisu a usnesení
Interpelace
Zneužívání měsíčníku Kahan k předvolební kampani
Různé

R.usn.č.272/2010
hl. pro 5
3) Informace

4) Kontrola zápisu a usnesení

5) Interpelace

6) Zneužívání zpravodaje MěÚ Příbram Kahan k politické reklamě
R.usn.č.273/2010
Rada
se distancuje
od politické kampaně ODS prezentované kandidátem ODS do poslanecké sněmovny publikované v městském
zpravodaji Kahan v dubnu 2010.
hl. pro 3
proti 2
R.usn.č.274/2010
Rada I. u k l á d á
redakční radě ve složení: předseda Václav Černý, členové: MVDr. Josef Řihák, MUDr. Ivan Šedivý, Jiří Kubík,
Jitka Buraltová
1) kontrolovat obsah článků zveřejňovaných ve zpravodaji MěÚ Kahan a dbát na to, aby obsah článků nebyl
politicky zaměřený a nebyl namířený proti ostatním politickým stranám
2) schválit svým podpisem obsah každého čísla Kahanu před tiskem.
II. r o z h o d u j e,
že s okamžitou platností se vypouští z obsahu Kahanu sloupky politiků ( poslanců, senátorů, náměstků ministrů,
poslanců, krajských zastupitelů.
hl. pro 5

7) Různé

O v ě ř o v a t e l é:

…………………………….
MUDr. Ivan Šedivý

………………………….
Ing. Bohumil Kortus

…………………………….
MVDr. Josef Řihák

Příbram, dne 12.04.2010
Zapsala: Jaroslava Řehková

