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Článek 1
Úvodní ustanovení
1. Zásady upravují vydávání Zpravodaje města Vodňany (dále jen „Zpravodaj“) zejména
z hlediska:
a) tematického zaměření a obsahové náplně Zpravodaje,
b) přípravy a distribuce jednotlivých vydání Zpravodaje.
2. Zásady jsou závazné pro všechny orgány a organizace založené nebo zřizované městem a
další přispěvovatele (z oblasti sportovní, kulturní a sociální).
Článek 2
Základní ustanovení
1. Vydavatelem Zpravodaje je Město Vodňany prostřednictvím své příspěvkové organizace
Městské kulturní středisko (dále jen MěKS), Zeyerovy sady 963, 389 01 Vodňany, IČ
3367885.
2. Zpravodaj je registrován pod ev. č. MK ČR E 12999.
3. Vydání Zpravodaje řídí zodpovědný redaktor, na dodržování jeho obsahové stránky dohlíží
redakční rada.
4. Zpravodaj vychází jednou měsíčně ve formátu A4, je distribuován bezplatně do všech
domácností ve městě včetně jeho místních částí a některých dalších organizací dle jejich
požadavků a je k dispozici na webových stránkách města.
Článek 3
Tematické zaměření a obsah Zpravodaje
1. Zpravodaj je vydáván jako informační bulletin poskytující informace o rozhodnutích ZM,
RM, činnosti MěÚ, organizací zřizovaných městem (respektive krajem) a pro sdělení
informací o dění ve městě (sportovní a kulturní akce, činnosti spolků apod.)
2. Ve Zpravodaji nejsou zveřejňovány příspěvky týkající se činnosti a názorů politických
stran, hnutí a jejich představitelů, texty, jimiž jsou porušovány zákony ČR či autorská
práva, texty urážlivé, odporující dobrým mravům, anonymní či jinak nevhodné.
3. Pro naplnění účelu dle odstavce 1. článku 3 jsou ve Zpravodaji zveřejňovány zejména:
a) informace o činnosti samosprávy,
b) informace o činnosti městského úřadu,
c) informace organizací a institucí zřizovaných městem,
d) názory členů Zastupitelstva města Vodňany na řešení aktuálních problémů ve městě - ve
vymezené rubrice v rozsahu cca 1 strany Zpravodaje,
(dále jen „příspěvky“)
4. V případě kritického příspěvku má kritizovaná strana právo na zveřejnění odpovědi.
Reakce na odpověď kritizované strany již zveřejňovány nebudou, aby se tak zamezilo
vleklým diskusím či osobním útokům na stránkách Zpravodaje.
5. Příspěvky uveřejněné ve Zpravodaji nejsou honorovány. Nevyžádané materiály se
nevracejí.
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Článek 4
Redakční rada Zpravodaje
1. Redakční rada Zpravodaje je jmenována Radou města Vodňany. Funkci redaktora
vykonává jako součást své pracovní náplně zaměstnanec MěKS.
2. Administrativu spojenou s činností redakční rady zajišťuje MěKS.
3. Redakční rada:
a) je tvořena minimálně třemi členy,
b) při své činnosti se řídí těmito zásadami a dbá zejména na tematickou a obsahovou
stránku Zpravodaje,
c) projednává stížnosti, podněty a návrhy ve věci obsahu Zpravodaje,
d) předkládá návrhy na změny ve Zpravodaji ke schválení radě města.
4. Ze schůzek redakční rady je pořizován zápis. Zápisy jsou k nahlédnutí v MěKS.
Článek 5
Příprava Zpravodaje
1. Příspěvky určené ke zveřejnění ve Zpravodaji přímo shromažďuje redaktor (určený
pracovník MěKS), a to doručením na jeho emailovou adresu, případně i přímým předáním
na datovém nosiči nebo v písemné podobě.
2. Termín uzávěrky jednotlivých vydání Zpravodaje je vždy 10. den v měsíci; v případě, že
toto datum připadá na den pracovního klidu nebo pracovního volna, je termín uzávěrky
nejbližší předchozí pracovní den. Termín uzávěrky příspěvků do rubriky názorů členů
Zastupitelstva města je vždy první pracovní den v měsíci.
3. Zveřejněny jsou příspěvky, které byly předány do termínu uzávěrky jednotlivých vydání
Zpravodaje a nejsou v rozporu s těmito zásadami. Pokud jejich rozsah přesahuje možnosti
daného vydání, výběr příspěvků ke zveřejnění daného čísla navrhne redaktor redakční radě
podle stanovených priorit (článek 3., odstavec 3), která s konečnou platností rozhodne.

Článek 6
Inzerce
1. Inzerce komerčního charakteru je ve Zpravodaji zveřejňována za úplatu.
2. Výši úhrady za inzerci stanoví vydavatel – viz Ceník inzerce v příloze.
3. Za obsah inzerátu zodpovídá inzerent.
Článek 7
Financování Zpravodaje
Náklady na vydání Zpravodaje jsou hrazeny z rozpočtu MěKS.

Článek 8
Závěrečná ustanovení
Tyto zásady byly schváleny Radou města Vodňany usnesením číslo 2192 ze dne 17. 3. 2014.
2

3

