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Informační centrum a Klub kultury 
Města Velké Bíteše,  

příspěvková organizace 
___________________________________________________________________________ 
 

Statut Zpravodaje Města Velké Bíteše 
 
I. Úvodní ustanovení 
Statut Zpravodaje města Velké Bíteše (dále jen Statut) upravuje vydávání Zpravodaje města 
Velké Bíteše (dále jen Zpravodaj) zejména z hlediska: 
a) tematického zaměření a obsahové náplně Zpravodaje, 
b) přípravy a distribuce jednotlivých vydání Zpravodaje. 
 
II. Základní ustanovení 
(1) Vydavatelem Zpravodaje je příspěvková organizace Města Velké Bíteše Informační 
centrum a Klub kultury města Velké Bíteše, příspěvková organizace (dále jen ICKK). 
(2) Zpravodaj je veden v registru periodického tisku Ministerstva kultury České republiky pod 
č. E 11280. 
(3) Vydavatel realizuje Zpravodaj prostřednictvím redakce. Za přípravu podkladů ke 
zpracování odpovědnému/-é redaktorovi/-ce zodpovídá redakce. Za předtiskovou verzi 
Zpravodaje zodpovídá odpovědný/-á redaktor/-ka. Za zajištění finančních prostředků, 
realizaci tisku, konečnou podobu a distribuci Zpravodaje zodpovídá ředitel/-ka ICKK. 
(4) Náklady na vydávání Zpravodaje jsou hrazeny z prostředků ICKK. Platby za zveřejnění 
inzerátů ve Zpravodaji jsou příjmem ICKK. 
(5) Zpravodaj vychází zpravidla prvního dne v měsíci a je distribuován vydavatelem bezplatně 
do všech domácností města. 
 
III. Tematické zaměření a obsah Zpravodaje 
(1) ICKK vydává Zpravodaj za účelem poskytnout obyvatelům objektivní  
a vyvážené informace týkající se společenského, kulturního, hospodářského, politického a 
dalšího dění ve městě. Zpravodaji náleží též funkce osvětová. Zpravodaj by měl být prvkem 
podporujícím vědomí společenské sounáležitosti. 
(2) Pro naplnění účelu podle odstavce (1) jsou ve Zpravodaji zveřejňovány zejména: 
a) informace o činnosti města Velká Bíteš a všech jeho orgánů – samosprávy, 
b) informace o činnosti Městského úřadu Velká Bíteš, 
c) příspěvky informující o připravovaných akcích ve Velké Bíteši, příležitostně i ze spádové 
oblasti města, 
d) informace o činnosti městských organizací a institucí, jichž je město zřizovatelem či 
zakladatelem, a informace o činnosti občanských či zájmových sdružení působících ve městě, 
e) příspěvky fyzických osob týkající se dění ve městě, 
f) příspěvky vlastivědného rázu (s tématy např. příroda, historie, osobnosti, apod.), týkající se 
města a jeho spádové oblasti, 
g) placená inzerce. 
(3) Příspěvky uveřejněné ve Zpravodaji nejsou honorovány. Nevyžádané materiály se 
nevracejí. 
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IV. Redakce 
(1) Členy redakce ustanovuje ředitel/ka ICKK. 
(2) Redakce se pravidelně schází za účelem přípravy materiálů pro odpovědného/-ou 
redaktora/-ku, který/-á je též jejím členem. Redakce se může rovněž přímo podílet na tvorbě 
příspěvků ve Zpravodaji. 
(3) Redakce si vyhrazuje právo úpravy článků. Může příspěvek rozdělit na více dílů, popř. jej 
zkrátit nebo z důvodu nedostatku místa v připravovaném vydání uveřejnit v některém 
z následujících čísel periodika.  
(4) Redakce se řídí zákony a předpisy České republiky (zejména Tiskovým zákonem č. 46/2000 
Sb.) a tímto Statutem Zpravodaje města Velké Bíteše. 
(5) ICKK poskytuje redakci za vykonanou práci finanční odměnu, jejíž výši stanovuje ředitel/-
ka ICKK vždy k 10. 1. nového kalendářního roku. 
 
V. Inzerce 
(1) Inzerci ve Zpravodaji má na starosti odpovědný/-á redaktor/-ka. 
(2) Inzerce je ve Zpravodaji zveřejňována v řádné grafické úpravě za úplatu podle aktuálního 
ceníku inzerce. Placená inzerce ve Zpravodaji je paralelně bezplatně zveřejněna na 
internetových stránkách www.bitessko.com . 
(3) Za obsah inzerátu odpovídá inzerent ve smyslu obecně platných předpisů. 
 
VI. Závěrečná ustanovení 
(1) Tento statut nabývá účinnosti dne 10.10.2011. 
(2) Tento statut byl schválen Radou města Velká Bíteš dne 17.10.2011 (35/26/11/RM). 
 
 


