
Jednací a organizační řád redakční rady periodika Českotřebovské noviny

Článek I
Základní ustanovení

1. Redakční rada je iniciativním a kontrolním orgánem, předává redakci periodika svá doporučení,
stanoviska, náměty a kontrolní zjištění.
2. Redakční rada má nejméně 6 členů. 
3. Členem redakční rady je zpravidla:

a) nejméně jeden zástupce některého z koaličních subjektů (subjektů podílejících se na vedení
města),

b) nejméně  jeden  zástupce  některého  z opozičních  subjektů  (subjektů  nepodílejících  se  na
vedení města),

c) nejméně jeden občan, který není členem zastupitelstva města,
d) odpovědný redaktor,
e) zaměstnanec Městské knihovny Česká Třebová,
f) zaměstnanec města zařazený do Městského úřadu Česká Třebová.

4. Členy redakční rady jmenuje a schvaluje rada města.
5. Návrhy na členství v redakční radě může radě města podat občan města Česká Třebová nebo
právnická  osoba  se  sídlem  v České  Třebové,  a  to  prostřednictvím  Městské  knihovny  Česká
Třebová.
6. Redakční rada se při své činnosti řídí zákony a předpisy České republiky, Statutem periodika
Českotřebovské noviny.

Článek II
Úkoly redakční rady

1. Redakční rada zejména:
a) navrhuje tematický obsah, 
b) projednává stížnosti, podněty a návrhy ve věci obsahu, 
c) v případě sporných příspěvků rozhoduje o jejich otištění,
d) řeší případné konflikty redakce a přispěvatelů, 
e) dohlíží na vydávání periodika v souladu se Statutem periodika a s Pravidly periodika,
f) dává redakci zpětnou vazbu po vydání každého čísla periodika,
g) navrhuje změny Statutu periodika a Pravidel periodika (včetně ceníku inzerce) a předkládá

je ke schválení ZM nebo Radě města.

Článek III
Jednání redakční rady

1.  Jednání  redakční  rady se  koná zpravidla  1× měsíčně  v územním obvodu města,  zpravidla  v
budově Městské knihovny Česká Třebová.
2. Jednání redakční rady může probíhat, pokud se ho účastní nadpoloviční většina všech členů.
3. Jednání redakční rady je neveřejné, ale redakční rada si může po odsouhlasení přizvat  členy ZM,
odborníky pro mediální oblast nebo občany města.
4. Ve výjimečných případech může jednání redakční rady probíhat formou elektronické komunikace
(e-mail), pokud s tím nadpoloviční většina všech členů souhlasí.

Článek IV
Závěrečná ustanovení

1. Tento jednací a organizační řád redakční rady nabývá účinnosti dne 05.03.2018 a ruší jednací a
organizační řád redakční rady ze dne 25.04.2016.
2. Jednací a organizační řád redakční rady byl schválen usnesením ZM č. 31 ze dne 05.03.2018.



V České Třebové dne 05.03.2018

…………………………………...
Jaroslav Zedník
starosta města

……………………….. .……………………...
Ing. Jaromíra Žáčková     Dobromil Keprt
     místostarostka                               místostarosta


