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R a d a městské části Praha 15
a) s c h v a l u j e
návrh Statutu Hlasatele, zpravodaje Městské části Praha 15, dle přílohy č. 1 tohoto
usnesení
b) u k l á d á
zástupci starosty seznámit se schváleným Statutem Hlasatele členy Redakční rady
Hlasatele
T: 31.12.2014
Z: PhDr. Pencák, Ph.D.

Milan W e n z l
starosta MČ Praha 15

Václav B í l e k
1. zástupce starosty MČ Praha 15

Předkladatel: PhDr. Marcel Pencák, Ph.D.
Zodpovídá: PhDr. Marcel Pencák, Ph.D.
Na vědomí:

Příloha č. 1 k usnesení Rady MČ Praha 15 č. R – 52 ze dne 17.12.2014

Statut Hlasatele,
zpravodaje Městské části Praha 15
čl. 1
Základní ustanovení
1. Vydavatelem zpravodaje Hlasatel (dále jen „Hlasatel“) je Městská část Praha 15 (dále
jen „městská část“).
2. Hlasatel je registrován u Ministerstva kultury ČR pod evidenčním číslem MK ČR E
12172.
3. Časopis vychází nejméně 10x za rok a je distribuován zdarma občanům městské části.

čl. 2
Obsahové zaměření
1. Městská část vydává Hlasatele za účelem poskytnout občanům pestré, podrobné a
vyvážené informace o společenském, kulturním, sportovním a jiném dění v Praze 15,
případně o akcích, které se městské části dotýkají.
2. Hlasatel informuje občany také o činnosti Úřadu městské části Praha 15 (dále jen
„úřad“) a o významných záměrech a rozhodnutích v působnosti městské části.
3. Vyhrazený prostor je věnován rovněž prezentaci názorů volebních subjektů, jejichž
kandidáti se v daném období stali členy zastupitelstva městské části.
4. Patřičný prostor dostávají i názory občanů.

čl. 3
Redakční rada Hlasatele
•
•
•
•

Rada městské části Praha 15 (dále jen „RMČ“) zřizuje jako svou komisi Redakční
radu Hlasatele (dále jen „redakční rada“).
Redakční rada je 7–9členná. Předsedu a členy redakční rady jmenuje RMČ. Činnost
Při své činnosti se redakční rada řídí příslušným Jednacím řádem komisí, schváleným
usnesením RMČ č. R - 41 ze dne 3. 12. 2014.
Redakční rada ve vztahu k Hlasateli:
- projednává a doporučuje RMČ změny v koncepci
- navrhuje RMČ formát a rozsah (velikost a počet stran)
- doporučuje RMČ změnu nákladu
- doporučuje RMČ změnu distribučního plánu
- navrhuje RMČ ceník inzerce
- schvaluje grafickou podobu
- dbá na zákonnost a korektnost obsahu
- určuje termíny uzávěrek a vydávání
- schvaluje vydání jednotlivých čísel

redakční rady

- projednává stížnosti, podněty a návrhy ve věci obsahu a grafické podoby a schvaluje
příslušná opatření
- projednává a schvaluje podrobná a upřesňující pravidla týkající se zpracování a
zveřejňování příspěvků a inzerce
- sleduje a vyhodnocuje hospodaření s finančními prostředky určenými na vydávání
zpravodaje včetně příjmů z inzerce

čl. 4
Redaktor
•
•

Funkci redaktora Hlasatele plní zaměstnanec zařazený do struktury úřadu.
Redaktor zejména:
- autorsky vytváří, případně jinak zajišťuje články a ostatní obsahovou náplň Hlasatele
- do tvůrčího procesu aktivně zapojuje veřejnost – vyhledává nové autory a umožňuje
snadný příjem autorských příspěvků
- dbá na vysokou kvalitu příspěvků a jejich bezchybné zpracování dle standardních
redakčních zásad
- z hlediska obsahu se dle vhodnosti a možností snaží o názorovou mnohostrannost a
vyváženost příspěvků
- odpovídá za konečnou podobu každého čísla Hlasatele
- účastní se zasedání redakční rady s hlasem poradním
- odpovídá za včasné předání hotového čísla do tisku
- odpovídá za včasné předání vytištěného čísla distributorovi

čl. 5
Ostatní
•
•
•
•

Náklady na vydávání Hlasatele, zejména na tisk, distribuci a mzdové náklady, jsou
financovány z prostředků městské části.
Texty, fotografie a další příspěvky uveřejněné v Hlasateli jsou honorovány dle
možností vydavatele. Nevyžádané materiály se nevracejí.
Inzerce je v Hlasateli zveřejňována zpravidla za úplatu, která je vždy příjmem městské
části.
Jednotlivá čísla Hlasatele jsou souběžně s vydáním v tištěné podobě umístěna v pdf na
internetových stránkách městské části.

čl. 6
Závěrečná ustanovení
•
•

Tento Statut Hlasatele zrušuje předchozí Statut redakční rady časopisu Hlasatel
schválený usnesením RMČ č. R - 114 ze dne 16. 2. 2011.
Tento Statut Hlasatele nabývá účinnosti schválením RMČ dne 17. 12. 2014.

