Redakční pravidla Zpravodaje obce Vlasatice
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Článek 1
Úvodní ustanovení
Redakční pravidla upravují vydávání Zpravodaje obce Vlasatice (dále jen „zpravodaj“)
z hlediska obsahové a věcné náplně, zpracování, financování a distribuce jednotlivých
vydání.
Článek 2
Základní ustanovení
Název tisku – „Zpravodaj obce Vlasatice“.
Vydavatelem zpravodaje je obec Vlasatice, se sídlem Vlasatice 149,691 30 Vlasatice,
IČ: 00283711.
Vydávání zpravodaje řídí redakční rada.
Tisk a distribuci zpravodaje zajišťují osoby pověřené starostou.
Zpravodaj vychází 4 krát ročně ve formátu A5 a v rozsahu stran dle potřeby.
Článek 3
Obsah zpravodaj
Obec Vlasatice vydává zpravodaj zejména za účelem informování obyvatel o činnosti
obecního úřadu, konání společenských, kulturních a sportovních akcí pořádaných obcí,
příspěvkovými organizacemi obce a neziskovými organizacemi na území obce. Tyto
informace se ve zpravodaji uveřejňují zdarma.
Anonymní příspěvky nebudou ve zpravodaji otištěny.
Zpravodaj neslouží k propagaci politických stran a hnutí.
Článek 4
Inzerce
Ve zpravodaji je možno za úplatu zveřejňovat inzerci a reklamu. Výše úplaty je
stanovena dle platného ceníku zpravodaje, který je schvalován Zastupitelstvem obce
Vlasatice.
Článek 5
Redakční rada
Redakční rada má tři členy, kteří jsou voleni zastupitelstvem obce.
Redakční rada je volena na dobu vymezenou volebním obdobím zastupitelstva obce.
Redakční rada shromažďuje příspěvky, rozhoduje o sporných příspěvcích a schvaluje
obsah zpravodaje.
Redakční rada se řídí základními pravidly novinářské etiky a tiskovým zákonem.
Činnost redakční rady není honorována.

Článek 6
Zánik členství v redakční radě
Podáním písemné rezignace do rukou starosty obce, bez udání důvodu.
Odvoláním redakční radou nebo zastupitelstvem obce pro opakované hrubé porušování
novinářské etiky a tiskového zákona, písemnou formou.

3. V den ukončení volebního období zastupitelstva obce, kterým byl zvolen.
Článek 7
Financování zpravodaje
1. Náklady na zpracování, grafickou úpravu, sazbu, tisk a distribuci zpravodaje jsou
hrazeny z rozpočtu obce Vlasatice.
2. Platby za zveřejňování inzerce a reklamy ve zpravodaji jsou příjmem obce Vlasatice.
3. Sazba s grafickou úpravou je honorována částkou 2500 Kč za jeden zpracovaný
zpravodaj.
Článek 8
Distribuce zpravodaj
1. Jeden výtisk zpravodaje je distribuován do každé domácnosti zdarma. Dodatečně je
možno výtisk zakoupit na OÚ Vlasatice za cenu stanovenou v ceníku zpravodaje.
2. Zpravodaj je zveřejňován v elektronické podobě na webových stránkách obce.

Článek 8
Závěrečná ujednání
1. Schválením těchto pravidel se všechna předchozí pravidla ruší.

Tato redakční pravidla byla schválena Zastupitelstvem obce Vlasatice dne: 16.1.2015 na jeho
zasedání. Nedílnou součástí redakčních pravidel je příloha: ceník zpravodaje.

starosta obce
Procházka Pavel

Příloha:
Ceník zpravodaje
1. Cena jednoho výtisku zpravodaje zakoupeného samostatně: 30,- Kč
2. Cena reklamy a inzerce ve zpravodaji:
a) Výše úplaty za uvedení reklamy a inzerce ve zpravodaji je stanovena za zveřejnění
v jednom čísle (vydání) zpravodaje.
b) Výše úplaty za uvedení reklamy a inzerce ve zpravodaji je stanovena dle formátu
žádané inzerce a reklamy.
Formát A8
Formát A7
Formát A6
Formát A5
Formát A4

-

200,- Kč
400,- Kč
600,- Kč
800,- Kč
1.200,- Kč

Tento ceník byl schválen Zastupitelstvem obce Vlasatice dne 16.1.2015 na jeho zasedání.

starosta obce
Procházka Pavel

