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Poskytnutí informace k žádosti ze dne 24.08.2022
Vážená paní magistro,
Statutárnímu městu Brnu, městské části Brno-střed byla dne 24.08.2022 doručena prostřednictvím
datové schránky podatelny Vaše žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném
přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „informační zákon“). Protože Vaše
žádost obsahovala veškeré náležitosti dle ust. § 14 odst. 2 informačního zákona, byla takto přijata
a posouzena.
Ve své žádosti jste požadovala poskytnutí informací v následujícím znění:
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.
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:

-2a) 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 uveďte, kolik činí cena jednoho výtisku pro veřejnost.
K Vaší žádosti sdělujeme následující:
1.1. Redakční radu jmenuje Rada městské části Brno-střed, a to na základě nominací předsedů klubů
všech politických stran zastoupených v zastupitelstvu, šéfredaktor a redaktor. Jména členů jsou
veřejná, na webu i v tiráži zpravodaje. Více na: https://www.brno-stred.cz/radnice/zpravodaj
a) RR má v tomto volebním období 9 členů.
b) - d) Redakční rada:
- PhDr. Olga Jeřábková - nominovaná za ODS - není členkou strany, je dlouholetou redaktorkou Českého rozhlasu
- RNDr. Miroslav Sedláček - nominován za ANO - dlouholetý novinář, šéfredaktor
- Ing. Bohumil Bílek - zastupitel za KDU-ČSL
- Ing. Jan Brodzák - nominován za Piráty, IT manažer
- Mgr. Jasna Flamiková - zastupitelka za Zelené
- Mgr. Anna Hrabovská - zastupitelka za Žít Brno
- Mgr. Zuzana Suchá - nominovaná za SPD, pracuje v gastro oboru
- Ing. Kateřina Dobešová - pracovník úřadu - šéfredaktorka zpravodaje
- Marta Vojáčková - pracovník úřadu - redaktorka zpravodaje
e) Za opozici jsou v redakční radě 4 členové.
1.2. Redakční radu jmenuje Rada městské části Brno-střed, a to na základě nominací předsedů klubů
všech politických stran zastoupených v zastupitelstvu.
1.3. Redakční rada není výborem ani komisí.
2. Řídí se Zásadami pro vydávání Zpravodaje MČ Brno-střed, které schvaluje redakční rada a rada
městské části. Kompletní znění Zásad naleznete na webových stránkách: https://www.brnostred.cz/radnice/zpravodaj
3. Náklad: 52 000 ks, vychází 11 x ročně, o prázdninách vychází dvojčíslo.
4. Informace o nákladech na vydávání periodika:
a) Výroba: 1 315 028,- vč. DPH za rok 11 čísel; distribuce: 343 134,- vč. DPH za rok 11 čísel
b) 1 pracovník šéfredaktorka - 1/3 úvazku, 1 pracovník redaktorka - 2/3 úvazku
c) Distribuce: 343 134,- vč. DPH za rok, 11 čísel

-35. Periodikum je občanům distribuováno zdarma.
Požadované informace Vám poskytujeme v souladu s ust. § 14 odst. 5 písm. d) informačního zákona
v zákonné lhůtě.
S pozdravem

Mgr. Jana Plechlová
vedoucí Odboru právního a organizačního
Úřadu městské části Brno-střed

