Město Vroutek
Náměstí Míru 166, 439 82 Vroutek

ZÁSADY PRO VYDÁVÁNÍ
VROUTECKÝCH NOVIN
Článek 1
Úvodní ustanovení
1. Zásady upravují vydávání Vrouteckých novin (dále jen noviny) zejména z hlediska
a. tematického zaměření a obsahové náplně,
b. přípravy a distribuce jednotlivých vydání,
Článek 2
Základní ustanovení
Vydavatelem novin je Město Vroutek.
Noviny jsou registrovány u Ministerstva kultury ČR, MK ČR E 11585.
Vydávání a tisk novin zajišťuje odpovědný redaktor společně s redakční radou.
Noviny vycházejí zpravidla jednou za 2 až 3 měsíce. Celkový počet čísel za kalendářní rok
je 4 až 6. V případě potřeby je možné vydat mimořádné vydání novin.
5. Noviny jsou distribuovány zdarma do schránek všem domácnostem a organizacím na území
města Vroutek a přilehlých obcích. Zbývající část vydání novin je občanům k dispozici
v budově Městského úřadu Vroutek.
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Článek 3
Tematické zaměření a obsah novin
1. Město Vroutek vydává noviny za účelem poskytnout občanům objektivní informace týkající
se činnosti městského úřadu, společenského, kulturního a sportovního dění ve městě a jeho
přilehlých obcích.
2. Pro naplnění účelu dle odst. 1, jsou v novinách publikovány zejména
a. informace o činnosti městského úřadu,
b. informace organizací, institucí a spolků
c. dění ve městě a okolí,
d. informace ze zastupitelstev města,
e. články z historie,
3. Příspěvky jsou v novinách zveřejňovány formou
a. pravidelných rubrik,
b. samostatných článků,
c. inzerátů,
4. Příspěvky uveřejněné v novinách nejsou honorovány.

Článek 4
Zveřejňování příspěvků
1. Redaktor si vyhrazuje právo příspěvky zkrátit a upravovat při zachování obsahu sdělení,
případně příspěvky vyřadit.
2. O uveřejnění příspěvku v daném čísle rozhodne, redakční rada, a to podle aktuálnosti a
závažnosti příspěvku.
3. Příspěvky, které nebudou z důvodu velkého množství došlých příspěvků zveřejněny,
mohou být v případě zachování aktuálnosti přesunuty do dalšího čísla.
4. Na zveřejnění nevyžádaných příspěvků neexistuje nárok.
5. V novinách nejsou zveřejňovány příspěvky:
a. diskriminující občany z rasových důvodů, etnického původu, pohlaví, sexuální
orientace, zdravotního postižení, náboženství, víry,
b. anonymních pisatelů,
Článek 5
Inzerce
1. Inzerce je v novinách zveřejňována zpravidla za poplatek.
2. Za obsah inzerátu odpovídá inzerent.
3. Výše úhrady za inzerci je:
 formát velikosti A4 – 1 000,- Kč
 formát velikosti A5 - 500,- Kč
 formát velikosti A6 - 250,- Kč
Ceny jsou uvedeny včetně DPH 21%.
4. Platba za zveřejnění inzerátu musí být uhrazena předem, nejpozději však v den před
zahájením samotného výtisku.

Článek 6
Redakční rada novin
1. Redakční rada zpravodaje
a. je tvořena zástupcem vydavatele, dále členy zastupitelstva města a jinými
kompetentními osobami se společenskou autoritou,
b. doporučuje a schvaluje základní pravidla tvorby zpravodaje,
c. doporučuje a schvaluje tematický obsah a grafickou úpravu zpravodaje,
Článek 7
Příprava vydání novin
1. Příspěvky určené ke zveřejnění v novinách shromažďuje odpovědný redaktor přímo, osobně
na městském úřadě, poštou nebo emailem.
2. Zveřejněny jsou ty příspěvky, které byly včas předány redakci v termínu uzávěrky daného
vydání.
3. Distribuce novin je provedena bezprostředně po jejich vydání, bez zbytečného odkladu.

Článek 8
Financování novin
1. Náklady na vydání novin jsou hrazeny z prostředků města.
2. Platby za zveřejnění inzerátů v novinách jsou příjmem města.
Zásady pro vydání Vrouteckých novin schválilo Zastupitelstvo města Vroutek dne 04. 04. 2016
usnesením č. 03/2016 bod č. XV. písm. c). A úpravu Zásad pro vydání Vrouteckých novin schválilo
Zastupitelstvo města Vroutek dne 05. 09. 2016 usnesením č. 12/2016 bod č. VIII. písm. b).
Tyto zásady nabývají účinnosti dnem schválení Zastupitelstvem města Vroutek.
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