Obec Zdiby

Zdiby – Veltěž, Průběžná 11, PSČ 250 66

e-mail: podatelna@obeczdiby.cz , identifikátor datové schránky: vt2b6m8

RADA OBCE ZDIBY

USNESENÍ
Rady obce Zdiby
číslo 15/3/2019
ze dne18. 1. 2019

k návrhu na jmenování redakční rady časopisu Obce Zdiby - Zdibský
zpravodaj
Rada obce Zdiby

I.

Bere na vědomí
Návrh na jmenování Redakční rady časopisu Zdibský zpravodaj, Obce Zdiby,
vydávaný pro volební období 2018 – 2022

II. Odvolává,

dosavadní redakční radu časopisu Zdibský zpravodaj vydávaného Obcí Zdiby

III. Jmenuje,

1) redakční radu Zdibského zpravodaje v počtu 5 členů ve složení:
Ing. Bc. Jitka Homolová, Ph.D
Mgr. Magdalena Česneková
Eva Zemanová
Eva Macháčková
Bc. Ondřej Březina
2) Editorem Zdibského zpravodaje: Eva Macháčková

IV. Ukládá

starostce obce

1) Informovat členy Redakční rady časopisu Zdibský zpravodaj o jejich jmenování do
funkce

2) Zajistit zveřejnění změn na webových stránkách obce Zdiby
Termín: 25. 1. 2019

JUDr. Eva Slavíková v. r.
starostka obce Zdiby

Mgr. Beata Sabolová v. r.

1. místostarostka obce Zdiby

Předkladatel:

radní Mgr. Jaromír Chalupský, Ph.D.

Projednáno s:

s členy dle bodu III usnesení

Provede:

Na vědomi:
Přílohy:

JUDr. Eva Slavíková, starostka

DŮVODOVÁ ZPRÁVA
k návrhu usnesení Rady Obce Zdiby č. 15/3/2019

Rada obce Zdiby v souladu s ustanovením dle § 102 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000
Sb., Zákon o obcích, ve znění pozdějších předpisů, zřizuje redakční radu Zdibského
zpravodaje jako svou komisi. Účelem redakční rady je správa Zdibského zpravodaje dle
příslušného vnitřního předpisu definujícího zásady zpracování a vydávání tohoto
periodika (dále jen Vnitřní předpis) a v souladu se zákonem 46/2000 Sb. (Tiskový zákon).
Při svých jednáních se řídí dále jednacím řádem komise rady Obce Zdiby. Pracovní náplň
členů redakční rady zahrnuje zajišťování příspěvků od zastupitelů obce, vedení obce a
členů rady, zástupců příspěvkových organizací, spolků, sdružení, občanů obce a
inzerentů. Členové redakční rady dbají o gramatickou a věcnou správnost příspěvků a
kontrolují, zda jsou tyto příspěvky v souladu s pravidly pro publikování ve Zdibském
zpravodaji.
Paragraf §4a zákona 305/2013 Sb., kterým se mění Tiskový zákon, stanovuje: „Vydavatel
periodického tisku územního samosprávného celku je povinen poskytovat objektivní a
vyvážené informace o územním samosprávném celku a poskytnout přiměřený prostor
pro uveřejnění sdělení, které vyjadřuje názory členů zastupitelstva územního
samosprávného celku, týkající se tohoto územního samosprávného celku.“ Z tohoto
důvodu rada obce považuje za důležité dát redakční radě Zdibského zpravodaje větší
prostor a nezávislost ve volbě témat a výběru příspěvků, a tím zajistit větší vyváženost
obsahu Zdibského zpravodaje, než jak tomu bylo doposud. Kompetence redakční rady
budou upraveny připravovanou aktualizací Vnitřního předpisu, který nově stanoví funkci
vedoucího redaktora namísto dosavadního editora. V souladu se starým Vnitřním
předpisem je navrhováno radě obce zvolit editorkou Zdibského zpravodaje paní Evu
Macháčkovou, která po aktualizaci Vnitřního předpisu zaujme funkci vedoucího
redaktora.

