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Vážení,

dle zákona 106/1999 Sb. žádám o infomace ohledně tištěného média Lhotecký zpravodaj:

- Celková cena vydání periodika "Lhotecký zpravodaj" č. l/březen 2021 vč. tisku, redakčního a grafického

zpracování atd.?

- Jaký byl použit distribuční kanál? Cena distribuce?

- V jakém nákladu byl zpravodaj č. 1/březen 2021 vydán?

- Celkové náklady na výrobu a distribuci zpravodaje hradí sám městský obvod Lhotka?

- Co vedlo městský obvod Lhotka k rozhodnutí vydat tištěné médium?

- Kdo tvoří redakční radu zpravodaje? Pouze redakční rada určuje obsah zpravodaje?

- Proč není zpravodaj v elektronické podobě na webových stránkách obce?

- Počítá zpravodaj i s nabídkou pro placenou reklamu?
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Q Statutární město Ostrava

„ Uřad městského obvodu Lhotka

Vaše značka:

Ze dne: 2021-04-06

Č. j.: LHOT/0321/21/Taj

Sp. zn.: S-LHOT/0304/21/2

Vy‘r'izuje:

Telefon:

Fax:

E-mail:  
Datum: 2021 -04-1 3

Sdělení

k žádosti o poskytnutí informace dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu

k informacím, ve znění pozdějších předpisů

Na základě Vaší žádosti o poskytnutí informace dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu

kinformacím, ve znění pozdějších předpisů, Vám poskytujeme V souladu sustanovením § 4a odst. 2

zákona c. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu kinformacím, ve znění pozdějších předpisů,

požadované informace:

“Celková cena vydání periodika "Lhotecký zpravodaj" č.1lbřezen 2021vč. tisku, redakčního

a grafického zpracování atd.?“ Celková cena za vydání tohoto periodického tisku byla 23 349,30 Kč

včetně daně z přidané hodnoty.

“Jaký byl použit distribuční kanál? Cena distribuce?" Distribuce je zdarma pro všechny domácnosti

vměstském obvodu a provedli ji zaměstnanci statutárního města Ostrava zařazeni do úřadu městského

obvodu.

“V jakém nákladu byl zpravodaj č.1lbřezen 2021 vydán?“ Vydání periodického tisku bylo v počtu 500 ks.

“Celkové náklady na výrobu a distribuci zpravodaje hradí sám městský obvod Lhotka?“ Celkové

náklady periodického tisku městský obvod hradí sám.

“Co vedlo městský obvod Lhotka k rozhodnutí vydat tištěné médium?“ Vydáváním tištěného periodika

rozšířit informovanost občanů o společenském životě a dění v městském obvodu.

“Kdo tvoří redakční radu zpravodaje? Pouze redakční rada určuje obsah zpravodaje?“ Redakční rada

zpravodaje není zřízena. O zařazení textů a fotografií rozhoduje šéfredaktor, který před odesláním

do tisku předává “ZPRAVODAJ MĚSTSKÉHO OBVODU LHOTKA“ ke schvalování starostovi městského

obvodu a tajemnicí úřadu městského obvodu.

“Proč není zpravodaj v elektronické podobě na webových stránkách obce?“ První tištěné vydání bylo

k datu 31. března 2021 a elektronická verze tištěného vydání byla zaslána prostřednictvím e-mailové

korespondence dne 9. dubna 2021 a ihned zveřejněna na internetových stránkách městského obvodu.

“Počítá zpravodaj i s nabidkou pro placenou reklamu?“ Městský obvod nepočítá snabídkou

pro placenou reklamu.
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