
Město Nové Město na Moravě

N Á V R H  U S N E S E N Í
9. Zastupi te lstva města

konaného dne 16.12.2019

Mediální koncepce města

1. V červenci 2019 byla radě města předložena analýza zpravodaje Novoměstsko 2018 , kterou zpracovalo 
sdružení Oživení, o.s. a toto sdružení doporučilo kroky ke zlepšení současného stavu. Základním doporučení, 
které z analýzy vyplynulo je, aby došlo k sepsání pravidel pro vydávání zpravodaje a dále zajištění 
dohledu nad jeho vydáváním - vznik redakční rady (příloha č. 4)
Rada města uložila odboru ŠKSV a Novoměstským kulturním zařízením, aby připravili a předložili  návrh na 
zvýšení úrovně vydávání zpravodaje Novoměstsko dle doporučení analýzy, a to zejm. návrh Pravidel 
pro vydávání zpravodaje Novoměstsko a návrh ustanovení redakční rady. NKZ a editorovi novin bylo 
uloženo vyhodnotit analýzu zpravodaje Novoměstsko - část "obrazové výsledky.

Mgr. Veronika Teplá, ředitelka Novoměstských kulturních zařízení, předkládá tyto návrhy:
a) Pravidla pro vydávání zpravodaje Novoměstsko včetně ustanovení redakční rady (příloha č. 1)
b) Vyjádření ke zprávě sdružení Oživení (příloha č. 2)
c) Mediální koncepce města (příloha č. 3)

2. Společnost SATT a.s. Televize Vysočina nabídla v září 2019 městu propagaci, a to pořad 
"Zpravodajství" a pořad "Na Slovíčko. Pořad Zpravodajství - jednou týdně, diskusní pořad "Na Slovíčko" 
každých 14 dní.
V rámci Mediální koncepce města schválila rada města dne 9.12.2019 Smlouvu o výrobě a zajištění vysílání 
televizního programu s tím, že smlouva se uzavírá na dobu určitou od 1.1.2020 do 31.12.2020 (příloha č. 5).
Cena je stanovena za jeden vyrobený a odvysílaný pořad:
Pořad Zpravodajství:   4 400,- Kč bez DPH  každý týden (s letní vysílací přestávkou) = 43 týdnů
Pořad Na Slovíčko: 725,- Kč bez DPH    jedenkrát za 14 dní (s letní vysílací přestávkou) = 20 týdnů
Celková maximální cena:  246 477,- Kč včetně DPH

§ 102 odst. 3) z. o obcích

I. Zastupitelstvo města schvaluje
Mediální koncepci města a Pravidla pro vydávání zpravodaje Novoměstsko, dle přílohy materiálu.

II. Zastupitelstvo města ukládá
vedení města připravit personální řešení v návaznosti na realizaci Mediální koncepce města.

III. Zastupitelstvo města jmenuje
do Redakční rady zpravodaje Novoměstsko tyto zástupce:
1. .........
2. .........

Page 1 of 4Návrh usnesení ZM 16.12.2019

11.12.2019https://ejednani.nmnm.cz/wgj/service?action=cz.vera.web.server.action.tisk.novy.Tisk



Michal Šmarda
starosta

Předkladatel: Michal Šmarda

Schvalovatel: Mgr. Alena Lukášová

Zpracovatel: Mgr. Alena Lukášová

Vyjádření: Rada města konaná dne 9.12.2019 projednala návrh a 
doporučila zastupitelstvu města schválit upravená (rozsah článků pro 
zastupitele s tím, že bylo stanoveno 1 000 znaků/zastupitel do jednoho 
vydání Novoměstska) Pravidla pro vydávání zpravodaje Novoměstsko 
včetně volby dvou členů redakční rady a Mediální koncepci města. 

Na vědomí:

Předpokládaná doba trvání: 00:15

Text důvodové zprávy: V červenci 2019 byla radě města předložena analýza zpravodaje 
Novoměstsko, kterou zpracovalo sdružení Oživení, o.s.
Sdružení Oživení, o.s., se věnuje tématům korupce, střetu zájmů a 
vyšší transparentnosti na všech úrovních veřejné správy a veřejné 
politiky.
Vedle řešení kauz, protikorupční poradny, poskytování poradenských a 
odborných služeb v oblasti veřejných zakázek a  hospodaření městských 
společností, se věnuje i vydávání radničních periodik.
Sdružení hodnotí a pracuje s těmito informacemi o periodiku:
1. vstupní údaje o periodiku
2. velikost tzv. politické plochy - souhrn informací, které sdělují či vytváří 
názor na politiku radnice
3. velikost alternativní plochy - kritická či alternativní sdělení k politice 
místní radnice
4. velikost polické plochy o budoucích rozhodnutích - informace o 
budoucích rozhodnutích úřadu, na které mohou mít občané ještě vliv
5. velikost anonymní politické plochy (články bez uvedení bez autora)
6. velikost polické plochy s poškozující formou
7. velikost plochy se zápisy z usnesení RM, ZM
8. počet zmínek o vedení samosprávy
9. počet fotek vedení samosprávy
10. velikost plochy reklamy (placení inzerce)

Závěr (příloha č. 4):
1) Neexistence psaných pravidel a dohledového orgánu značí, že 
stávající, celkem dobré, výsledky v hodnocení periodika závisí převážně 
na ochotě představitelů vedení obce do zpravodaje nezasahovat a na 
samotné práci redaktora. Přesunutí vydavatelské činnosti do PO 
poskytuje určitou míru nezávislosti na vedení obce, ovšem bez definování 
jasných pravidel fungování komunikace mezi vedením a redakcí nelze 
hovořit o systémové nezávislosti.
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2) Jelikož vydavatel nemá definované systémové mechanismy pro příjem 
a délku příspěvků, zpracování obsahu, dodržení zákonné povinnosti 
vyváženosti a  objektivity obsahu a redaktor není nikomu výslovně 
odpovědný za výkon své práce, není jasné, jak jsou řešeny případné 
sporné otázky či námitky směrem k vydavateli.
3) Zpravodaj by měl poskytovat objektivní a vyvážené informace o dění v 
obci a poskytnout přiměřený prostor pro uveřejnění sdělení vyjadřujícího 
názoru zastupitelů. Tyto zákonné povinnosti nyní nejsou vydavatelem 
dostatečně zajištěny a kontrolovány.

Doporučení ke zlepšení současného stavu:
1) Ustanovit dohledový kolektivní orgán (Redakční radu), který bude 
především dohlížet nad vydáváním periodika, formulovat jeho základní 
charakter, řešit spory. Redakční rada může být zcela nezávislý orgán, 
nebo např. výbor zastupitelstva.
2) Přijmout, zveřejnit a uplatňovat psaná, formálně ukotvená pravidla, 
která deklarují účel vydávání periodika, stanoví požadavek objektivity, 
vyváženost obsahu, určí závazné postupy při vzniku obsahu periodika, 
následnou kontrolu.
3) Motivovat redakci k aktivnímu vyhledávání alternativních sdělení k 
tématům, o kterých periodikum informuje.
4) Zahrnout zpravodaj do celkové komunikační strategie města.

Rada města uložila odboru ŠKSV a Novoměstským kulturním zařízením, 
aby připravili a předložili  návrh na zvýšení úrovně vydávání 
zpravodaje Novoměstsko dle doporučení analýzy, a to zejm. 
finální návrh Pravidel pro vydávání zpravodaje Novoměstsko 
a finální návrh ustanovení redakční rady. NKZ a editorovi novin bylo 
uloženo vyhodnotit analýzu zpravodaje Novoměstsko - část "obrazové 
výsledky.
Zastupitelstvu města je nyní předkládán tento návrh:
a) Pravidla pro vydávání zpravodaje Novoměstsko včetně 
ustanovení redakční rady (příloha č. 1)
b) Vyjádření ke zprávě sdružení Oživení (příloha č. 2)
c) Mediální koncepce města (příloha č. 3)

2. Smlouva o výrobě a zajištění vysílání televizního programu - 
dodavatel společnost SATT a.s., Okružní 1889/11, Žďár nad 
Sázavou (příloha č. 5)
Projednána a schválena RM dne 9.12.2019.

Pořad Zpravodajství
Vysílání 1x týdně, v rozsahu cca 20 minut, premiéra každý čtvrtek v 
18,00 hod., opakování každou sudou hodinu po dobu celého týdne.
 Počet pořadů:  43 týdnů (s letní vysílací přestávkou)

obsah:
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• 3 - 4 reportáže z měst Nové Město na Moravě, Žďár nad Sázavou, 
Bystřice nad Pernštejnem a jejich okolí o obsahu kultura a ostatní 
(bez sportu)

• rychlý přehled (krátké zprávy, které nejsou v reportážích)
• 3 - 4 sportovní reportáže  z měst Nové Město na Moravě, Žďár nad 

Sázavou, Bystřice nad Pernštejnem a jejich okolí
• zastoupení reportáží  v průběhu celého kalendářního roku z 

jednotlivých měst  a jeho okolí budou: Žďár nad Sázavou 50%, 
Nové Město na Moravě 25%, Bystřice nad Pernštejnem 25% s 
tolerancí u každého města +- 10%

Pořad "Na Slovíčko" (diskusní pořad)
Premiéra pořadu bude jednou za 14 dní ve čtvrtek v 18,30 hod., reprízy 
budou každou sudou hodinu po dobu 14 dní.
 Počet pořadů:  20 týdnů (rovněž s letní vysílací přestávkou)

obsah:
- rozhovor s hostem, resp. hosty na dané téma související s regionem, 
témata jsou na výběru zhotovitele s tím, že objednatel může podávat 
zhotoviteli návrhy a podněty k obsahu tohoto pořadu, konečný výběr 
témat provádí zhotovitel

Cena za jednotlivé pořady:   
zpravodajství          4 400,- Kč bez DPH
Na Slovíčko              725,- Kč  bez DPH
1 - 12/2020: 
246 477,- Kč včetně DPH (fin. prostředky jsou nárokovány do R 2020, 
cena bude upřesněna podle skutečného počtu odvysílaných reportáží)
(43x4400,- +20x725,- =197 400,- bez DPH) x 21%DPH=246 477,- Kč

Materiál obsahuje: Příloha - Příloha č. 1 Pravidla pro vydávání zpravodaje Novoměstsko 
(Veřejná)
Příloha - Příloha č. 2 vyjádření ke zprávě Oživení (Veřejná)
Příloha - příloha č. 3 Mediální koncepce města (Veřejná)
Příloha - Příloha č. 4 Oživení, o.s. Analýza Novin Nové Město na Moravě 
(Veřejná)
Příloha - Příloha č. 5 Smlouva o výrobě a zajištění televizního programu 
(Veřejná)

Materiál projednán:

Přizváni:
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