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Statutární město Děčín
Mírové nám. 1175/5
40502 Děčín
doručeno datovou schránkou
V Praze, dne 24. srpna 2022
VĚC: Žádost o poskytnutí informací podle zákona č. 106/1999Sb.
Vážení,
v rámci průzkumu tištěných periodik územně samosprávných celků si Vás dovolujeme požádat
(na základě zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím) o informace týkající
se periodika vaší samosprávy (dále jen „periodikum”), vydávaného ve smyslu zákona č. 46/2000
Sb., o právech a povinnostech při vydávání periodického tisku (dále jen „tiskový zákon”). Jde o
periodikum, které vaše obec (městská část, kraj) buď vydává, nebo o jeho vydávání má smlouvu
s jiným vydavatelem, a to i tehdy, pokud je plněno bez úplaty.
Žádáme Vás o následující informace:
1) Informaci, zda má samospráva zřízenou redakční radu v souvislosti s vydáváním
periodika.
Pokud ano, žádáme dále o:
1.1) informace o členech redakční rady:
a) informace o počtu členů redakční rady,
b) informace o počtu členů redakční rady, kteří jsou členové zastupitelstva včetně uvedení
jejich politické příslušnosti a funkce (např. starosta, místostarosta, radní), nebo kteří byli do
redakční rady jmenováni na návrh členů zastupitelstva,
c) informace o počtu členů, kteří jsou zaměstnanci samosprávy
d) informace o počtu členů, kteří nepatří do skupin vymezených v bodech 1.1 a) a b) žádosti
e) informaci o počtu členů, kteří jsou zástupci „opozice“ v zastupitelstvu.
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1.2) informaci o tom, kdo redakční radu v rámci samosprávy ustanovil (např. starosta, rada,
zastupitelstvo).
1.3) informaci, zda je redakční rada ustavena jako komise rady nebo výbor zastupitelstva dle
zákona o obcích (krajích, hl.m. Praze)

2) informaci, zda má samospráva vnitřní psaná pravidla pro tvorbu obsahu periodika
(Pravidla pro vydávání, Statut apod.).

3) Informaci o ročním nákladu a počtu vydávaných čísel periodika za rok.

4) Informaci o nákladech hrazených z rozpočtu samosprávy na vydávání periodika,
členěných zvláště na:
a) výši 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.
b) výši ročních nákladů v Kč na mzdy a odměny pracovníkům 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 v Kč potíže, vyjádřete
prosím v počtu pracovních úvazků či jejich části.
c) výši ročních nákladů v Kč 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.
5) Informaci o tom, zda je periodikum distribuováno do schránek obyvatel bez poplatku,
či zda si jej občané kupují. V takovém případě uvaďte, kolik činí cena jednoho výtisku
pro veřejnost.
Informace, o které jsme Vás výše požádali, prosím, zašlete v zákonem stanovené lhůtě patnácti
dnů ode dne přijetí této žádosti na adresu naší kanceláře Oživení, z. s., Muchova 13, 160 00
Praha 6. Je-li to možné, žádáme přednostně o poskytnutí informací v elektronické a strojově
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čitelné podobě do datové schránky
Předem děkuji za vstřícnost a spolupráci při vyřizování Žádosti.

S úctou,

MAGISTRÁT MĚSTA DĚČÍN
Tajemník magistrátu
Mírové nám. 1175/5, 405 38 Děčín
Datová schránka: x9hbpfn a nj6wxpq

Váš dopis zn.:
Ze dne:
Číslo jednací:
Spisová zn.:
Počet listů:
Počet příloh:

MDC/91321/2022
MDC/91321/2022

Vyřizuje:
Telefon:
E-mail:

Mgr. Romana Silvarová
412593107
romana.silvarova@mmdecin.cz

Děčín:

29.8.2022

Žádost o informaci dle zákona č. 106/1999 Sb.- informace týkající se periodika
samosprávy – MĚSTO DĚČÍN – ZPRAVODAJ
K Vaší žádosti o poskytnutí informace podle zákona 106/1999 Sb., o svobodném přístupu
k informacím, ve znění pozdějších předpisů, doručené zdejšímu magistrátu dne 24.8.2022 a
zaevidované pod č.j. MDC/91321/2022 Vám sdělujeme odpovědi na níže položené otázky:
1. Informaci, zda má samospráva zřízenou redakční radu v souvislosti s vydáváním
periodika.
Statutární město Děčín nemá zřízenou redakční radu periodika Město Děčín – zpravodaj.
2. Informaci, zda má samospráva vnitřní psaná pravidla pro tvorbu obsahu periodika
(Pravidla pro vydávání, Statut apod.)
Ano, město má Pravidla pro vydávání periodického tisku Město Děčín – zpravodaj. Tato
pravidla byla schválena Radou města Děčín dne 23.06.2020.
3. Informaci o ročním nákladu a počtu vydávaných čísel periodika za rok.
Zpravodaj vychází 23 x ročně, náklad jednoho vydání je 26 000 ks.
4. Informaci o nákladech hrazených z rozpočtu samosprávy na vydávání periodika
a) Výše nákladů dle platné smlouvy za rok 2022 činí 1 126 510 Kč.
b) Přípravě zpravodaje se věnují dva zaměstnanci magistrátu v rámci své pracovní náplně:
jeden zaměstnanec 40 % úvazku, druhý zaměstnanec 20 % úvazku. Mzdové náklady za rok
2021 činily 288 753 Kč (mzda) + 97 599 Kč (odvody).
c) Distribuci zpravodaje zajišťuje zhotovitel na základě uzavřené smlouvy o dílo, jejíž
předmětem je grafické zpracování, tisk a distribuce periodika. Dle této smlouvy hradí za tyto
služby zhotoviteli město částku za jedno vydání Zpravodaje celkem 50 578 Kč včetně DPH.

Držitel certifikátu ČSN EN ISO 9001:2015 – Quality Management System Certification

IČO: 00261238
DIČ: CZ00261238

Tel.: 412 593 111

Česká spořitelna, a.s.
č. ú. 19-921402389/0800

E-mail: posta@mmdecin.cz
Internet: www.mmdecin.cz

otisk elektronického podpisu

5. Informaci o tom, zda je periodikum distribuováno do schránek obyvatel bez
poplatku, či zda jej občané kupují. V takovém případě uveďte, kolik činí cena jednoho
výtisku pro veřejnost.
Periodikum je distribuováno do schránek obyvatel města zdarma.

S pozdravem

Ing. Martin Kříž
tajemník Magistrátu města Děčín
otisk úředního razítka
podepsáno elektronicky

Číslo jednací: MDC/91321/2022
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