Pravidla využití informačních prostředků města Boskovice
I. Přehled a zásady využití informačních prostředků
I.1. Město Boskovice používá tyto informační prostředky
Tiskové konference – konají se zpravidla 1× za 14 dní, den po konání RM, za účasti zástupců města a přizvaných hostů. Tiskové konference jsou veřejné a mohou se jich zúčastňovat i zástupci ostatních subjektů, a to po dohodě s referentem pro styk s veřejností.
Boskovický zpravodaj - vydáván měsíčně, náklad 5 500 ks. Distribuován zdarma do všech schránek v Boskovicích a v místních částech Bačov, Hrádkov, Mladkov a Vratíkov.
Webová stránka www.boskovice.cz
	Facebookový profil /mestoboskovice
	Webová stránka www.regionboskovicko.cz
Turistické noviny „Vítejte na Boskovicku“
Kalendář akcí na rok
BTV – Boskovická televize
Mobilní rozhlas Boskovice

I.2. Rozdělení subjektů, které mohou žádat zveřejnění informací
	Město Boskovice 
	Příspěvkové organizace zřizované městem Boskovice
	Obchodní společnosti založené městem Boskovice

Zapsané spolky a církve, neziskové právnické osoby
	Komerční subjekty 
Školy se sídlem na území města Boskovice, nezřizované městem Boskovice
Registrované politické strany a hnutí 
Městské informační středisko Boskovice a Informační centrum Boskovicko
Člen zastupitelstva města Boskovice
Občan města Boskovice

I. 3. Podmínky zveřejňování informací
Skupina A - Město Boskovice 
V plném rozsahu ve všech prostředcích 1 – 9 bezplatně. 

Skupina B - Příspěvkové organizace zřizované městem Boskovice 
Požadované informace mohou být zveřejněny v plném rozsahu ve všech prostředcích 1 – 9 bezplatně.

Skupina C – Obchodní společnosti založené městem Boskovice
Požadované informace mohou být zveřejněny v plném rozsahu ve všech prostředcích 1 – 9 bezplatně.
Skupina D – Zapsané spolky a církve, neziskové právnické osoby
Požadované informace mohou být zveřejněny v přiměřeném rozsahu v prostředcích 1, 3, 4, 5, 7, 9.
U prostředku 3 (Boskovický zpravodaj) 
	neomezeně v rozsahu řádkové informace 
	u plošné inzerce dle platného ceníku pro neziskové organizace (viz příloha). 

Skupina E - Komerční subjekty 
Informační prostředky 2, 6, 8 mohou využívat dle platných ceníků (viz příloha).

Úhrada za inzerci se nevztahuje na akce, kde je oficiálním spolupořadatelem město Boskovice.
Subjekty z oblasti Cestovního ruchu mohou bezplatně využívat 1 a kategorii Cestovní ruch na 3, 4 a 5.
Pro jednorázové akce mohou využít zdarma 3, 4, 5.

Skupina F - Školy se sídlem na území města Boskovice, nezřizované městem 
Bezplatně mohou využívat 1, 2, 3, 4, 9 v rozsahu řádkové informace. 
U plošné inzerce dle platného ceníku pro neziskové organizace (viz příloha).

Skupina G - Registrované politické strany a hnutí
Mohou využít 2 – inzerci dle platných ceníků (viz příloha), toto se nevztahuje na informace k volební kampani do Parlamentu ČR, Evropského parlamentu a Zastupitelstev krajů, jejichž uveřejňování je v komunikačních médiích obce ze zákona zakázáno.
V rámci volební kampaně do obecních zastupitelstev platí tyto zásady:
	Inzerovat mohou pouze subjekty registrované do voleb do Zastupitelstva města Boskovice.

Subjekty registrované do voleb do Zastupitelstva města Boskovice mohou inzerovat pouze ve dvou po sobě jdoucích kalendářních měsících předcházejících měsíci konání voleb. V jiných měsících volební inzerce v Boskovickém zpravodaji není možná.
V Boskovickém zpravodaji je pro všechny subjekty registrované do voleb do Zastupitelstva města Boskovice vyhrazen stejný prostor, a to v rozsahu ¼ tiskové strany.
	Inzerce je zpoplatněna dle platných ceníků (viz příloha těchto pravidel).
Skupina H - Městské informační středisko Boskovice a Informační centrum Boskovicko
Podílí se na tvorbě 2, 3, 4, 5, 6, 7.
Bezplatně může využít 1, 3, 4, 5, 6, 7.
V 2 (Boskovický zpravodaj) má bezplatně k dispozici ½ strany. 
Pro plošné komerční sdělení může využít 2 jako inzerci dle platných ceníků (viz příloha).

Skupina I - Člen Zastupitelstva města Boskovice
V přiměřeném rozsahu může využívat 2 (Boskovický zpravodaj) pro účely uveřejňování sdělení vyjadřujícího názory člena zastupitelstva města týkající se města podle tiskového zákona. Za přiměřený prostor (rozsah) pro uveřejnění sdělení, které vyjadřuje názory členů Zastupitelstva města Boskovice, se považuje maximálně rozsah 3 tiskových stran u Boskovického zpravodaje v každém vydání periodika pro všechny příspěvky zastupitelů. Do tohoto prostoru se současně započítává i prostor pro otištění doplňujících informací podle tiskového zákona. Redakční rada má právo přizpůsobit obsah příspěvku zastupitele tak, aby byl zachován rozsah příspěvků uvedený výše, při tomto krácení redakční rada dbá zachování smyslu obsahu příspěvku.  

Skupina J - Občan města Boskovice
Občan města Boskovice se může zúčastňovat 1 (tiskových konferencí města Boskovice).
Občan města může přispívat do 3  - rubriky zřízené na www.boskovice.cz pro občany:  
- Otázky na vedení města

Bezplatně jsou zveřejňovány informace od občanů v 2 – Boskovický zpravodaj v rubrikách „Společenská rubrika“ a „Poděkování“.

I. 4. Informace o akcích konaných mimo území města Boskovice
Informace o akcích konaných mimo území města Boskovice, ale v regionu Boskovicko, mohou pořadatelé bezplatně zveřejňovat pomocí těchto prostředků: 1, 3, 4 a 5.
U 2 (BZ) pouze v řádkové formě v  rubrice „Akce v regionu“ v rámci prostoru určeného pro MIS.
V případě požadavku plošné inzerce se otištění bude řídit platným ceníkem (viz příloha), pokud se nejedná o akci, kde je oficiálním spolupořadatelem město Boskovice.

I. 5. Pokud se budou chtít zúčastnit Tiskové konference města Boskovice s příspěvkem externí subjekty (B–F) – platí, že:
	v dostatečném časovém předstihu nahlásí svoji účast referentu pro styk s veřejností (minimálně 5 pracovních dnů před konáním tiskové konference) 

referent pro styk s veřejností zkonzultuje účast s vedením města a oznámí žadateli výsledek.
Termíny tiskových konferencí jsou zveřejněny na www.boskovice.cz v sekci Media. 
II. Redakční rada Boskovického zpravodaje
Činnost redakční rady se řídí těmito obecnými zásadami:
	Předsedu redakční rady a její členy jmenuje a odvolává Rada města Boskovice.

Redakční radu tvoří jmenovaní členové zastupitelstva a další osoby se společenskou autoritou. Členem redakční rady je vždy šéfredaktor Boskovického zpravodaje.
	Redakční rada řídí a kontroluje činnost redakce Boskovického zpravodaje (kap. I, odstavec I.1.3), hodnotí úroveň jednotlivých vydání. 
	Šéfredaktor Boskovického zpravodaje ve spolupráci s předsedou redakční rady připravuje podklady pro jednání redakční rady, pořizuje zápisy z jednání redakční rady.
Pokud redakce získá příspěvky, jsou tyto v zásadě vždy zveřejněny. Právem redakční rady je uplatnit výjimky v případě většího rozsahu sdělení (dohoda o zkrácení), případně pokud obsahují urážlivé nebo nepravdivé výroky.
III. Elektronické informační prostředky
Za informace zveřejňované v elektronických informačních prostředcích města Boskovice odpovídá referent pro styk s veřejností.
Příspěvky z externích zdrojů jsou zveřejňovány v informačních prostředcích města Boskovice na základě rozhodnutí referenta pro styk s veřejností. 
Facebookový profil /mestoboskovice slouží jako INFORMAČNÍ prostředek, nejedná se o oficiální KOMUNIKAČNÍ prostředek. Proto osoba odpovědná za vkládání příspěvků na FB profil neumožňuje vkládání komentářů k příspěvkům. 



























Příloha
Ceník inzerce v informačních prostředcích města Boskovice 
A. Boskovický zpravodaj

Základní ceník plošné inzerce 
– ceny jsou v Kč bez DPH v případě dodání zpracované inzerce v tiskové kvalitě. 
Pokud nebude inzerce dodána v tiskovém výstupu, bude účtována částka za tvorbu inzerátu podle ceníku grafického studia Artron s.r.o.

	Černobíle – uvnitř čísla 	
Celá strana	5 000 	
½ strany	2 500	
¼ strany	1 250


Základní ceník řádkové inzerce
1 řádek textu 		50

Propagace akcí pro veřejnost
Komerční subjekty – ¼ strany zdarma, pokud je spolupořadatelem město Boskovice  (text a grafika je potřeba přizpůsobit této velikosti)
	Neziskové organizace – ¼ strany zdarma. U většího rozměru 50% sleva ze základní ceny plošné inzerce.
B. BTV – Boskovická televize
Ceny za prezentaci firem na BTV jsou sjednávány dohodou.

