ZÁSADY
pro vydávání Zručských novin
Článek 1
Úvodní ustanovení

1. Zásady upravují vydávání Zručských novin zejména z hlediska:
a) tematického zaměření a obsahové náplně Zručských novin,
b) přípravy a distribuce jednotlivých vydání Zručských novin.
2. Zásady jsou závazné pro všechny orgány Města Zruč nad Sázavou.

Článek 2
Základní ustanovení

1. Vydavatelem Zručských novin je Město Zruč nad Sázavou.
2. Zručské noviny jsou registrovány u Ministerstva kultury – MK ČR E 10481.
3. Vydávání Zručských novin řídí redakční rada.
4. Zručské noviny vycházejí 1x měsíčně ve formátu A3, jsou distribuovány bezplatně do
všech domácností ve městě a příslušných osad: Dubina, Nesměřice, Domahoř a Želivec.
Dále jsou dodávány všem odborům Městského úřadu a členům Zastupitelstva města Zruč
nad Sázavou. Na vyžádání jsou rozesílány poštou (příjemce hradí poštovné)-do podatelny
připravuje oddělení kultury MěÚ Zruč nad Sázavou.
Dle platných předpisů zajišťuje oddělení kultury MěÚ také odesílání povinných výtisků,
stejně jako výtisků inzerentům.
Článek 3
Tematické zaměření a obsah novin

1. Město vydává Zručské noviny za účelem poskytnout obyvatelům města a příslušných osad
objektivní informace týkající se společenského, hospodářského, kulturního a dalšího dění
ve městě, příp. jeho okolí. Ve Zručských novinách nejsou zveřejňovány příspěvky týkající
se činnosti politických stran a hnutí s výjimkou bezprostředních či zvláštních vydání před
komunálními a dalšími volbami.
2. Pro naplnění účelu dle odstavce 1 tohoto článku jsou ve Zručských novinách zveřejňovány
zejména:
a) informace o činnosti místní správy
b) informace o činnosti městského úřadu
c) sdělení a informace z dění ve městě
d) příspěvky členů rady a zastupitelstva města k řešení aktuálních problémů ve městě

e) informace organizací a institucí
f) názory občanů týkající se dění ve městě
g) naučné články o historii města a výpisky z městských kronik, příp. jiných pramenů
3) Příspěvky jsou ve Zručských novinách zveřejňovány formou:
a) pravidelných rubrik
b) samostatných článků
c) inzerátů (čl. 4).
d) fotografií
4. Příspěvky uveřejněné ve Zručských novinách nejsou honorovány. Nevyžádané materiály se
nevracejí.
Článek 4
Inzerce

1) Inzerce je ve Zručských novinách zveřejňována zpravidla za úplatu. Výši stanoví Rada
města Zruč nad Sázavou – /platný ceník je přílohou těchto zásad/
Platba za zveřejnění plošného inzerátu: na základě dodaných podkladů vystaví EO MěÚ
Zruč nad Sázavou fakturu. Na základě této faktury probíhá platba. Její provedení pak
sleduje EO MěÚ Zruč nad Sázavou.
Platba řádkového inzerátu: probíhá úhradou hotově v pokladně MěÚ. Inzerát je uveřejněn
po předložení dokladu o zaplacení.
2) Za obsah inzerátu odpovídá inzerent ve smyslu obecně platných předpisů, (např. zákon č.
40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů).

Článek 5
Redakční rada

1) Redakční radu zřizuje Zastupitelstvo města, čímž si zároveň vyhrazuje působnost dohledu
nad vydáváním periodika. Redakční rada je tříčlenná.
2) Administrativu spojenou s činností redakční rady zajišťuje Městský úřad Zruč nad Sázavou
3) Redakční rada:
a) zajišťuje vydávání Zručských novin
b) schvaluje tématický a konkrétní obsah a grafickou úpravu jednotlivých čísel Zručských
novin
c) projednává stížnosti, podněty a návrhy ve věci obsahu a grafické úpravy novin
d) stanovuje termíny uzávěrek a vydávání novin.
e) předkládá Radě města návrh na jmenování šéfredaktora
4) Redakční rada se rozhoduje na zasedáních redakční rady, popřípadě písemně např. formou
e-mailové pošty.
5) Byla-li redakční rada řádně svolána a není usnášeníschopná nebo brání-li závažné důvody
činnosti redakční rady plní pravomoci při schvalování obsahu novin, z důvodu zamezení
prodlení, starosta, místostarosta (popř. jiný pověřený člen ZMě) a tajemník MěÚ Zruč nad
Sázavou.

Článek 6
Šéfredaktor

1) Šéfredaktora navrhne Radě města ke schválení redakční rada.
2) Šéfredaktor vedle povinností vyplývajících z obecně platných předpisů (zákon č. 46/2000
Sb., o periodickém tisku, ve znění pozdějších předpisů), zejména:
a) zpracovává příspěvky do konečné podoby pro tisk a předkládá ke schválení redakční
radě
b) odpovídá za odborné a bezchybné zpracování Zručských novin a za shodu zveřejněných
příspěvků s jejich předlohami
c) zajišťuje náplň pravidelných rubrik a další příspěvky informující o činnosti městského
úřadu a místní samosprávy
d) zajišťuje příspěvky informující o činnosti školských a kulturních zařízení ve městě i
příspěvky od dalších organizací a institucí působících ve městě
e) odpovídá za včasné předání podkladů Zručských novin do tisku
f) vede zasedání redakční rady, případně komunikuje s členy redakční rady při
vypracovávání podkladů pro jednotlivá čísla novin.

Článek 7
Příprava vydání novin

1) Příspěvky určené ke zveřejnění v novinách shromažďuje šéfredaktor, a to jednak přímo,
jednak prostřednictvím podatelny Městského úřadu Zruč nad Sázavou a prostřednictvím
oddělení kultury MěÚ.
2) Příspěvky jsou přijímány v elektronické podobě, výjimečně v odůvodněných případech
budou přijímány i příspěvky v ručně či strojově psané podobě.
3) Zveřejněny jsou příspěvky, které byly předány do termínu uzávěrky jednotlivých vydání
novin. Pokud jejich rozsah přesahuje možnosti daného vydání, navrhne šéfredaktor podle
stanovených priorit (odstavec 3) výběr příspěvků ke zveřejnění.
4) V každém vydání novin jsou zveřejněny pravidelné rubriky a další aktuální příspěvky
informující o činnosti místní samosprávy a městského úřadu. Dále jsou zveřejňovány
příspěvky občanů, dle priorit vyplývajících z čl. 3. odst. 2. Redakční rada si vyhrazuje
právo nezařadit příspěvky napadající, urážlivé, hanlivé či svým obsahem neodpovídající
zaměření novin.
5) Zručské noviny jsou po dokončení zveřejněny na webových stránkách města a distribuce
papírové podoby bude dodána do schránek občanů do čtyř dnů od dodávky z tiskárny.
Článek 8
Financování zpravodaje

1) Náklady na vydávání novin, zejména náklady na tisk, distribuci novin, odměny
šéfredaktorovi a členům redakční rady, za korektury, a dále např. jednorázové odměny
členům redakční rady jsou hrazeny z prostředků města Zruč nad Sázavou.

2) Platby za zveřejnění inzerátů ve Zručských novinách jsou příjmem města.
Článek 9
Závěrečné ustanovení

1) Tyto zásady byly schváleny na 19. zasedání Zastupitelstva města Zruč nad Sázavou
konaném dne 15. 12. 2008 usnesením č. 89/2008.

Ve Zruči nad Sázavou 16. 12. 2008

…………………….
Mgr. Martin HUJER
starosta města

