
Městské diskusní fórum

Základní myšlenkou je snažší přístup k informacím pro slušné zástupce internetové komunity. Ne každý je
ochoten přijít na úřad či různé kulaté stoly a desatera, ukázat občanku a diskutovat nad různými tématy.
Přesto má zájem o informace. Informace ale mají svou hodnotu a tou je slušnost. Snažíme se o nastavení
komunikace s aktivními lidmi, kteří se chtějí podílet na chodu města, případně chtějí více informací. 

Fórum slouží ke kontaktu občana a úřadu. Nikoliv voliče a politika. 

Forum je určené pro občany města, aby měli možnost získat informace. 

Forum není určené k politické diskusi mezi zastupiteli.

Hlavní body:

1. Rozdělit fórum na dvě sekce
a) S ověřenými reálnými uživateli – město má ověřený kontakt, uživatel diskutuje pod svým jménem
b) S anonymními uživateli – stačí email pro potvrzení registrace

2. Vytvořit „redakční radu“ - každá strana dodá jeden email, na který bude chodit informace o nově
vložením příspěvku. 

Povinnosti města:

1. Na slušný dotaz musí zařídit odpověď – vedoucí odboru, tisková mluvčí, někdo z politiků, radních či
zastupitelů

Právo redakční rady:

1. Každý z členů redakční rady má právo nechat smazat příspěvek, který považuje za útočný. Tento
příspěvek  bude  nahrazet  větou  (návrh):  Příspěvek  byl  dočasně  zneviditelněn  a  autor  bych
vyzván  k  doložení  svého  tvrzení.  Pokud  toto  redačkní  radě  nedodá  do  48  hodin,  bude
příspěvek archivován pro případné soudní spory.

2. Redakční rada může požadovat vrácení příspěvku i bez splnění požadavku na doložení tvrzení.
Nevim - zda je toto nutne. Resp. jakym institutem se vrati prispevek? Hlasovanim?

Popis fungování sekcí:
Obě sekce spadají pod redakční radu.

Anonymní
a) autoři mohou pokládat dotazy, ale úřad nemusí odpovídat
b) autoři mohou diskutovat mezi sebou
c) autoři nemohou diskutovat v sekci ověřených uživatelů

Neanonymní
a) autoři mohou pokládat dotazy – úřad musí odpovídat
b) autoři mohou diskutovat mezi sebou
c) autori mohou diskutovat i v anonymni sekci

Bonusy / výhody pro neanonymní uživatele
Neanonymní uživatelé budou dostávat ve stejný čas stejné materiály, jako mají k dispozici zastupitelé města
či členové komisí a výborů
a) materiály pro jednání zastupitelstva a následné zápisy
b) materiály pro jednání komisí a následné zápisy
c) materiály pro jednání výborů a následné zápisy


