Statut Mimoňského zpravodaje
Článek 1
Úvodní ustanovení
Statut upravuje vydávání Mimoňského zpravodaje (dále jen "zpravodaj") zejména z hlediska:
a) tematického zaměření a obsahové náplně
b) přípravy a distribuce jednotlivých vydání
Článek 2
Základní ustanovení


Vydavatelem zpravodaje je město Mimoň (dále jen "město").



Zpravodaj je registrován u Ministerstva kultury ČR pod e. č. MK ČR E 12212.



Vydávání Mimoňského zpravodaje se řídí tiskovým zákonem č. 46/2000 Sb., o právech a
povinnostech při vydávání periodického tisku a o změně některých dalších zákonů.



Zpravodaj vychází jedenáctkrát ročně, v tištěné podobě v nákladu 800 kusů (tento počet
se mění podle požadavku odběratelů), dále je v elektronické podobě zveřejněn na
webových stránkách města.



Náklady na vydávání zpravodaje, zejména náklady na tisk a distribuci zpravodaje jsou
hrazeny z prostředků města.



Platby za zveřejnění inzerátů ve zpravodaji jsou příjmem města.
Článek 3

Tematické zaměření a obsah zpravodaje
Město vydává zpravodaj za účelem poskytnout obyvatelům objektivní, vyvážené a nestranné
informace týkající se společenského, kulturního, sportovního, občanského a dalšího dění ve
městě. Ve zpravodaji jsou zveřejňovány informace o činnosti městského úřadu, místní správy
a samosprávy, o činnosti organizací zřízených a založených městem, spolků apod. Také
podává informace o důležitých nadregionálních nebo všeobecných událostech (např. doprava,
územní plán, apod.). Nedílnou součástí zpravodaje jsou stanoviska a názory vedení města,
členů zastupitelstva a rady města, názory alternativní a opoziční. Zpravodaj poskytuje
přiměřený prostor také názorům občanů.
Ve zpravodaji nejsou uveřejňovány příspěvky:
 týkající se celostátní politiky politických stran a hnutí. Uveřejňují se, jen pokud se
přímo týkají komunální politiky nebo pokud se jedná o charitativní akce.
 diskriminující občany z důvodu rasy nebo etnického původu, náboženství, víry,
pohlaví, sexuální orientace, věku nebo zdravotního postižení a příspěvky obsahující
urážky či vulgarismy
 týkající se soukromých či osobních sporů občanů či skupin občanů, které nesouvisí s
obecní tématikou
 postrádající identifikaci pisatele (anonymy) či není možné ověřit skutečnou identitu
pisatele
 které jsou v rozporu se zákony ČR a dobrými mravy.

Článek 4
Redakční rada zpravodaje


Redakční radu Mimoňského zpravodaje, která je pětičlenná, jmenuje Rada města Mimoň
jako svůj poradní orgán dle §122 zákona č.128/2000Sb.



Redakční rada se řídí Statutem Mimoňského zpravodaje



Členem Redakční rady je odpovědný redaktor, kterého jmenuje Rada města z řad
zaměstnanců MěÚ Mimoň.



Redakční rada je zodpovědná za tematický obsah vydávaného periodika.



Redakční rada projednává stížnosti, podněty a návrhy ve věci obsahu, vydávání
a rozšiřování periodika.



Redakční rada si vyhrazuje právo příspěvky odmítnout, vyžádat si jejich zkrácení či
přepracování, anebo po dohodě s autorem provést redakční úpravy.



Redakční rada má právo rozhodnout o neotisknutí urážlivých a hanlivých příspěvků.



Redakční rada schvaluje uveřejnění příspěvků, o případném vyřazení příspěvku hlasuje.



Schází se zpravidla jednou za měsíc. Její zasedání svolává odpovědný redaktor. Ten se
může z důvodu operativnosti obrátit na Redakční radu i prostřednictví e-mailu či
telefonicky.
Článek 5
Odpovědný redaktor



Funkci plní zaměstnanec města zařazený do organizační struktury Městského úřadu
Mimoň.



Odpovědný redaktor svolává Redakční radu.



Navrhuje tematický obsah a grafickou úpravu zpravodaje.



Odpovídá za konečnou formální podobu zpravodaje.



Odpovídá za včasné předání předlohy periodika k tisku a za distribuci periodika.



Zajišťuje příjem inzerce a její fakturaci.
Článek 6
Příprava vydání zpravodaje a pravidla pro uveřejňování příspěvků



Zveřejněny jsou příspěvky, které byly předány do termínu uzávěrky, která je zpravidla
16. dne v měsíci. Po uzávěrce mohou být mimořádně přijaty jen příspěvky mimořádné
důležitosti, a to jen na základě souhlasu odpovědného redaktora.



Vydavatel si vyhrazuje právo zařadit příspěvek do vhodné rubriky a zajistit grafické
zpracování příspěvků, příspěvky krátit a upravovat při zachování obsahu sdělení.



O finálním umístění příspěvků a materiálů rozhoduje odpovědný redaktor.



Všechny zasílané příspěvky musí obsahovat jméno, příjmení, adresu a případně telefon
autora příspěvku a příspěvky doručené poštou v písemné podobě musí být podepsány.



Autor musí článek podepsat celým svým jménem, případně i celými jmény spoluautorů.
Jméno musí být uvedeno i u fotografie. Za správnost a pravdivost údajů uvedených

v příspěvku odpovídá autor. Redakční rada nenese za případnou nepravdivost příspěvků
žádnou odpovědnost.


Pokud autor použije ve svém příspěvku informace převzaté z jiného periodika či jiného
zdroje chráněného autorskými právy a předem si nezajistí souhlas autora převzatých
informací nebo neuvede zdroj takovéto informace, nese osobní odpovědnost za případné
právní důsledky.



Každý příspěvek dotýkající se cti a soukromí určité osoby je zaslán uvedené osobě a je jí
poskytnuta možnost k vyjádření. Pokud dotčená osoba možnost vyjádření nevyužije nebo
odmítne, vyjde příspěvek v nejbližším čísle periodika bez jejího vyjádření.



Odpovědný redaktor a členové redakční rady jsou povinni všechny potencionálně sporné
momenty kolidující s těmito pravidly projednat s redakční radou. Odpovědný redaktor
tyto sporné momenty řeší na základě redakční rady přijatých stanovisek a doporučení.



Na dané téma bude otištěna pouze jedna vlna reakcí.



Uvedené názory nemusí vyjadřovat stanovisko redakce.



Příspěvky do zpravodaje nejsou honorovány.



Nevyžádané materiály a fotografie se nevracejí.



Distribuce zpravodaje musí být dokončena nejpozději do tří pracovních dnů od data jeho
vydání.
Článek 7
Inzerce



Inzerce je ve zpravodaji zveřejňována zpravidla za úplatu. Ceník inzerce tvoří nedílnou
přílohu Statutu zpravodaje, který je umístěn na internetových stránkách města
(www.mestomimon.cz). Je možné si jej vyžádat na e-mailové adrese
knihovna@mestomimon.cz nebo při osobní návštěvě redakce (Městská knihovna
Mimoň).



Za obsah inzerátu odpovídá inzerent ve smyslu obecně platných předpisů.



Inzerát, jehož obsah by byl v rozporu se zákony České republiky a obecnou slušností,
nebude otištěn.



V případě neotištění inzerátu nebude vydavatel hradit možný ušlý zisk.



Inzerci lze objednat e-mailem, klasickou poštou nebo osobně v redakci. Vždy je nutné
uvést kontakt objednavatele, fakturační údaje (adresa, IČO, DIČ, nebo prvních 6 čísel
rodného čísla). Nedodání fakturačních údajů je důvodem k vyřazení inzerce
z připravovaného čísla.


Článek 8
Závěrečné ustanovení


Statut nabývá účinnosti dne 14.11.2017



Statut byl projednán redakční radou a schválen Radou dne 13.11.2017
usnesením č. R17/931 nadpoloviční většinou hlasů členů rady města.



Statut Zpravodaje Mimoň bude trvale zveřejněn na webových stránkách města.

Příloha 1

Ceník inzerce


Cena za inzerci je pevná, navrhuje ji redakční rada a schvaluje rada města
- cena za celou stranu černobíle
1. 300,- Kč,
- cena za půlstranu černobíle
800,- Kč,
- cena za čtvrt strany černobíle
500,- Kč,
- cena za osminu strany černobíle
300,- Kč,
- cena za celou stranu barevně
2. 200,- Kč,
- cena za polovinu strany barevně
1. 000,- Kč,
všechny ceny jsou včetně DPH.

