Statut vydávání občasníku Tišické rozhledy
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I. Úvodní ustanovení
Statut upravuje vydávání občasníku Tišické rozhledy (dále jen „Občasník“) zejména
z hlediska:
a. tematického zaměření a obsahové náplně Občasníku
b. přípravy a distribuce jednotlivých vydání Občasníku
Vydavatelem občasníku je obec Tišice (dále jen „Obec“)
Občasník je registrován u Ministerstva kultury ČR pod e. č. MK ČR E 10708
Občasník vychází obvykle jednou za dva měsíce, rozsah určuje Redakční rada
v souladu s rozpočtem Obce
Posláním Občasníku je informovat občany Tišic o činnosti orgánů obce,
o společenském, kulturním, sportovním a spolkovém životě, o historii, tradicích,
rozvoji a dalším dění v obci. Veškeré příspěvky by se měly bezprostředně týkat obce
a okolí.

II. Tematické zaměření a obsah Občasníku
1) Obec vydává Občasník za účelem poskytnout obyvatelům informace týkající se
společenského, hospodářského, kulturního a dalšího dění v obci
2) Pro naplnění účelu dle odstavce 1, jsou v Občasníku zveřejňovány zejména:
a. informace o činnosti Obecního úřadu a Obce
b. příspěvky informující o akcích v Obci, které se budou teprve konat nebo se konaly
c. o činnosti obecních organizací a institucí, jichž je Obec zřizovatelem a informace
o činnosti občanských či zájmových sdružení se sídlem v Obci
d. příspěvky občanů týkající se dění v obci, s výjimkou příspěvků diskriminujících
občany z důvodu rasy nebo etnického původu, pohlaví, sexuální orientace, věku,
zdravotního postižení, náboženství či víry, bez identifikačních znaků pisatele
(anonymy) a poukazujících na osobní problémy mezi jednotlivými spoluobčany
(občanské soužití, sousedské vztahy apod.)
3) Občané mají možnost v Občasníku publikovat svá poděkování či rodinná oznámení
apod. zdarma
4) Příspěvky uveřejněné v Občasníku nejsou honorovány.
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III. Redakční rada Občasníku
Redakční rada Občasníku (dále jen „Redakční rada“) je ve své činnosti odpovědná
Zastupitelstvu obce.
Redakční radu schvaluje Zastupitelstvo obce.
Redakční rada navrhuje tematický obsah a grafickou úpravu Občasníku, projednává
stížnosti, podněty a návrhy ve věci obsahu a grafické úpravy Občasníku, navrhuje a
schvaluje jednotlivé příspěvky a posuzuje, zda jejich uveřejnění není v rozporu s tímto
Statutem a navrhuje a schvaluje zařazení inzerce.
Redakční rada řídí obsah odkazu na webových stránkách Obce s názvem odkazu
„Tišické rozhledy“. Součástí tohoto odkazu je i uveřejnění příspěvků, které se do
tištěné podoby Tišických rozhledů nevešly, které byly kráceny, které neztratily
aktuálnost a které jsou v souladu se statutem Tišických rozhledů.
Redakční rada může k jednotlivým bodům schůze přizvat členy zastupitelstva obce,
případně zaměstnance obce, a vyžádat si od nich stanovisko nebo konzultaci.
Redakční rada se schází zpravidla jednou měsíčně nebo dle potřeby
Členství v Redakční radě je dobrovolné a bezplatné.

8) Členství v Redakční radě zaniká odvoláním člena redakční rady Zastupitelstvem obce
nebo vzdáním se funkce na vlastní žádost. Tato informace musí být doručena
Zastupitelstvu obce.
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IV. Šéfredaktor Občasníku
Šéfredaktora schvaluje Zastupitelstvo obce.
Šéfredaktor svolává a řídí Redakční radu a řídí přípravu jednotlivých vydání a
naplnění jednotlivých vydání Občasníku, zpracovává příspěvky do konečné podoby
pro tisk, zajišťuje příjem a evidenci došlých příspěvků, zodpovídá za včasnou přípravu
vydání a předložení úplných materiálů k tisku
Šéfredaktor spolupracuje se správcem webové sítě a je zodpovědný za uveřejnění
příspěvků dle odkazu III/4 a příspěvků v souladu s Redakčním kodexem.
Šéfredaktor je odměňován částkou stanovenou Zastupitelstvem obce.
Šéfredaktor může být ze své funkce odvolán Zastupitelstvem obce. Šéfredaktor se
může na vlastní žádost své funkce vzdát. Tato informace musí být doručena
Zastupitelstvu obce.

V. Příprava vydání Občasníku
1) Příspěvky do Občasníku se přijímají u šéfredaktora nebo členů redakční rady, a to
pouze v písemné či elektronické podobě a všechny doručené příspěvky se bez
vyžádání nevracejí ani nearchivují.
2) Termín uzávěrky Občasníku je zpravidla 5. den sudého kalendářního měsíce
3) Vydavatel si vyhrazuje právo zařadit příspěvek do vhodné rubriky a zajistit grafické
zpracování příspěvků.
VI. Financování Občasníku
Výdaje i příjmy spojené s vydáváním Občasníku jsou součástí rozpočtu obce.
VII. Inzerce a reklama
1) O rozsahu inzerce v jednom čísle Občasníku rozhoduje Redakční rada, stejně jako
o zveřejnění či nezveřejnění inzerátu či reklamy
2) Inzerce je v Občasníku zveřejňována zpravidla za úplatu dle platného ceníku.
O osvobození od úplaty rozhoduje Redakční rada. Výjimku tvoří občanská řádková
inzerce, která je uveřejňována zdarma a to pro občany s trvalým pobytem v obci.
3) Redakční rada posuzuje, zda se nejedná o komerční sdělení / inzerci; v případě,
že jedná, platí běžné podmínky inzerce
4) Ceník inzerce schvaluje zastupitelstvo a je jako příloha nedílnou součástí statutu
Občasníku. Ceník je platný vždy do schválení nového ceníku.
5) Úhradu za zveřejnění inzerce a reklamy provádí příslušné osoby u pracovnic Obecního
úřadu, a to na základě faktury či hotově. Za tím účelem jsou příslušné osoby povinny
sdělit při podání žádosti o zveřejnění reklamy či inzerce potřebné údaje.
6) Za obsah inzerátu odpovídá inzerent ve smyslu obecně platných předpisů.
7) V rámci placené inzerce nelze zveřejňovat články neslučitelné s dobrými mravy.

VIII. Distribuce Občasníku
1) Občasník vychází zpravidla jednou za dva měsíce a je distribuován bezplatně do všech
domácností obce a na vyžádání i bývalým spoluobčanům, žijícím mimo obec.
2) Distribuci Občasníku včetně dodání povinných výtisků do 7 dnů ode dne jeho vydání
zajišťuje vydavatel.
3) Na obdržení Občasníku do domácnosti není právní nárok. Pokud občan Občasník
neobdrží má možnost vyzvednout si jeho kopii na Obecním úřadě nebo jej nalezne na
webových stránkách Obce.
IX. Závěrečná ustanovení
1) Vydávání Občasníku se řídí Zákonem 46/2000 Sb. O právech a povinnostech při
vydávání periodického tisku (tzv. tiskovým zákonem), případně dalšími požadavky,
které na podkladě návrhů obecního zastupitelstva, ale i občanů může stanovit
Redakční rada.
2) Tento statut nabývá účinnosti dne 4.9.2018
3) Tento statut byl schválen OZ dne 4.9.2018

