Volební výbor - Podání #12380
Schválení dotace na podporu výroby a distribuce tištěných Pirátských listů na září 2018
11.07.2018 16:05 - Daniel Galuszka

Stav:

Nový

Začátek:

Priorita:

Normální

Uzavřít do:

11.07.2018

Přiřazeno:

% Hotovo:

0%

Kategorie:

Odhadovaná doba:

0.00 hodina

Popis
Republikový výbor schválil Mediálnímu odboru částku 400 000 Kč na výrobu a distribuci Pirátských Listů, která mají vyjít v průběhu
září 2018. Jelikož Piráti kandidují do komunálních voleb v mnoha městech všech krajů, není MO schopno centrálně pokrýt výrobu
všech mutací těchto novin. Všechny mutace si vytvářejí kandidáti a dobrovolníci ve svých městech svépomoci.
MO navrhuje tento postup:
1) MO rozdělí schválenou částku 400 000 Kč poměrně podle počtu obyvatel na kraj (viz níže).
2) MO zašle krajům dotaci, kterou si PkS přerozdělí na podporu jednotlivých mutací obdobným poměrným způsobem.
3) MO kontroluje obsah všech novin před tiskem, aby zabránilo případnému zveřejnění něčeho, co by mohlo poškodit stranu jako
celek a tyto vady posílá MO k přepracování.
4) MO nabízí (ale nedoporučuje) zajištění distribuce Pirátských Listů prostřednictvím České Pošty díky silnějšímu postavení
zakotveném v rámcové smlouvě.
4) MO zajišťuje a vyjednává komunikaci s tiskárnou, aby garantoval nejnižší možnou, rámcovou smlouvou podvázanou cenu za
výtisk.
5) MO zasílá veškerý hotový obsah (mutace) do tiskárny.
6) MO zasílá fakturu za vytištěné noviny včetně dopravy, případně i fakturu za distribuci Českou Poštou do krajů.
7) Kraje platí faktury z prostředků dotace ze schváleného rozpočtu MO a z vlastních prostředků.
Návrh na výši dotace pro kraje
1) Praha: 48 717 Kč
2) SčK: 48 270 Kč
3) JčK - 24 140 Kč
4) PlK - 21 760 Kč
5) KvK - 11 749 Kč
6) ÚsK - 31 440 Kč
7) LiK - 16 635 Kč
8) KhK - 21 040 Kč
9) PaK - 19 135 Kč
10) OlK - 24 235 Kč
11) MsK - 46 809 Kč
12) JmK - 44 300 Kč
13) ZlK - 22 360 Kč
14) Vysočina - 19 410 Kč
MO nadále doporučuje krajům v zájmu snížení nákladů na kofinancování novin stranou dotace, aby... 1)...se snažily snížit počet
mutací například vydáním novin obsahujících informace o více než jednom městě. Zvýší se tím náklad = sníží se cena za výtisk
= sníží se cena za sazbu. Toto skládání více měst do jedněch novin by nemělo být na úkor kvalitního obsahu. 2)...se snažily
zajistit co největší kofinancování novin jinými politickými stranami ve městech, kde Piráti kandidují v koalici. 3)...využívaly k
sázení textů do novin dobrovolníky. Toto využívání dobrovolníků by nemělo být na úkor kvality sazby. Sázení textu by se vždy
mělo odvíjet od technických specifikací a šablony uvedené v "Metodice Pirátských Listů" str. 14 (viz níže).
Příloha
Metodika Pirátských Listů
Související úkoly:
související s finanční tým - Podání #13109: Dotace na podporu výroby a distri...

Dokončen

13.08.2018

Historie
#1 - 12.07.2018 13:47 - Mikuláš Ferjenčík
Souhlasím
#2 - 01.08.2018 10:30 - sarka altmanova
Na základě dohody s Jirkou Hoskovcem prosím nastavit jako "Dokončen" - vše je dle něj již schváleno. Díky
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#3 - 14.08.2018 10:23 - Vojtěch Pikal
Jestli můžu poprosit, až budete podávat těch 14 žádosti o proplacení (interní převod), tak pak do podatelny v jednom podání.
Díky.
#4 - 14.08.2018 12:41 - Daniel Galuszka
Jen pro pořádek.
Zde je záměr RV na podporu druhé emise Pirátských Listů: https://forum.pirati.cz/viewtopic.php?f=248&t=42843
Zde je schválení: https://forum.pirati.cz/viewtopic.php?p=574267#p574267
#5 - 14.08.2018 14:12 - Daniel Galuszka
Žádost o proplacení zde: https://redmine.pirati.cz/issues/13109?issue_count=90&issue_position=3&next_issue_id=12883&prev_issue_id=12380
#6 - 14.08.2018 20:00 - Vojtěch Pikal
- související s Podání #13109: Dotace na podporu výroby a distribuce tištěných Pirátských listů na září 2018 přidán
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