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S T A T U T Á R N Í   M Ě S T O   L I B E R E C  

Kancelář primátora 
 

nám. Dr. E. Beneše 1/1, 460 59 Liberec 

 
        Oživení, z.s.                                         
        Muchova 13                                        
        Praha 6                                       
                                                
         160 00                                      

 
Váš dopis značky / ze dne Naše značka Vyřizuje / telefon Liberec 

24.8.2022 CJ MML 182708/22 Třmínková/485 243 122 30.8.2022 

SZ CJ MML 182708/22 
Počet listů 2          Počet příloh 0        Počet listů, sv. příloh 0 

 

 

 

Vážená paní magistro, 

 

níže zasíláme odpovědi na Vaše otázky ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném 

přístupu k informacím.  

 

 

1) Informace, zda má samospráva zřízenou redakční radu v souvislosti s vydáváním 

periodika 

Ano, Zpravodaj Liberec má zřízenou redakční radu 

 

1.1) Informace o členech redakční rady   

Redakční radu tvoří zástupci zastupitelských klubů a zaměstnanec magistrátu 

odpovědný za produkci Zpravodaje Liberec 

   

a) Počet členů redakční rady  

- v  současné době tvoří radu šest osob  

b) Počet členů redakční rady, kteří jsou členové zastupitelstva včetně uvedení 

jejich politické příslušnosti a funkce nebo, kteří byli do redakční rady 

jmenováni na návrh členů zastupitelstva  

- 5 včetně primátora  

- SLK, ANO, ODS, ZpL, LOL 

c) Počet členů, kteří jsou zaměstnanci samosprávy  

- 1 

d) Počet členů, kteří nepatří do skupin vymezených v bodech 1.1. a) a b) 

- 0 

e) Počet členů, kteří jsou zástupci „opozice“ v zastupitelstvu  

- 2 

 

1.2) Informace o tom, kdo redakční radu v rámci samosprávy ustanovil 

- primátor města na základě nominace klubů + odpovědný pracovník 

magistrátu 
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1.3) Informace, zda je redakční rada ustanovena jako komise rady nebo výbor 

zastupitelstva dle zákona o obcích (krajích, hl.m. Praze) 

- ne 

 

2) Informace, zda má samospráva vnitřní psaná pravidla pro tvorbu obsahu 

periodika (pravidla pro vydávání, statut) 

Ano – Pravidla pro vydávání Zpravodaje, Statut redakční rady, Podmínky pro inzerci, 

Ceník inzerce  

 

3) Informace o ročním nákladu a počtu vydávaných čísel periodik za rok 

Roční náklad je 596 200 kusů, 11x ročně  

 

4) Informace o nákladech hrazených z rozpočtu samosprávy na vydávání periodika, 

členěných zvláště na:  

 

a) Výše ročních nákladů v Kč (vč. DPH) na služby související s tvorbou periodika 

(náklady na grafickou úpravu, sazbu, tisk, tvorbu obsahu atp.) mimo nákladů na 

distribuci, které jsou dodávány externími subjekty. 

- cca 1 100 000 Kč za tisk a dopravu z tiskárny 

-  za sazbu, přípravu, grafiku, obsah – 0 Kč 

b) Výše ročních nákladů v Kč na mzdy a odměny pracovníků samosprávy, kteří se 

podílejí na vydání periodika; pokud se na vydání periodika podílejí jen v části své 

pracovní povinnosti, uveďte prosím hrubým odhadem tento podíl. Pokud činí 

vyjádření potíže, vyjádřete prosím v počtu pracovních úvazků či jejich části. 

- jeden pracovník na cca 70% pracovního úvazku  

c) Výše ročních nákladů na distribuci periodika. Pokud distribuci periodika realizují 

zaměstnanci samosprávy v části své pracovní povinnosti, uveďte prosím hrubým 

odhadem tento podíl. Pokud činí vyjádření v Kč, potíže vyjádřete prosím v počtu 

pracovních úvazků či jejich části.  

- cca 495 000 Kč. vč. DPH – Česká pošta  

 

5) Informace o tom, zda je periodikum distribuováno do schránek obyvatel bez 

poplatku či zda se jej občané kupují. V takovém případě uveďte, kolik činí cena 

jednoho výtisku pro veřejnost. 

Zpravodaj Liberec je bezplatně distribuován do všech stránek v Liberci.  

Doplnění: Zpravodaj Liberec má komerční část pro inzerci. Příjmy z inzerce dosahují      

cca 70 – 100% nákladů na výrobu Zpravodaje. 

 

 

Podávám Vám tímto požadované informace a jsem s pozdravem. 

 

 

 

              Dana Třmínková, v.r. 

      pověřená vedením odboru Kancelář primátora 
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