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Petr Zurek
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petr.zurek@bigoriginal.cz
RE: Podklady pro zasedání Zastupitelstva č. 9 (11. 2. 2020 17:00)
9. února 2020 18:26:58
vyberove rizeni KOSTKA - cinnost uchazece ve funkci.pdf

Dobrý podvečer,
na nadcházejícím zasedání zastupitelstva č. 9 bychom v bodě 9 měli projednávat vyhlášené
výběrové řízení na pozici vedoucí redaktor/redaktorka periodika KOSTKA. Jako obec máme
nedobrou zkušennost z minulých let, kdy obec jako vydavatel nekonal v souladu s Tiskovým
zákonem. To mělo za následek prohraný soudní spor a v podstatě odstoupení bývalé vedoucí
redaktorky.
Myslím, že jako obec bychom se měli z chyb v minulosti poučit. Na nás, zastupitelstvu obce, je
vybrat vhodného uchazeče na pozici vedoucí redaktor/redaktorka. Jsem přesvědčen, že bychom
právě s přihlédnutím k chybám z minulosti, měli být uchazečem ujištěni, že periodikum KOSTKA
bude vydáváno v souladu s Tiskovým zákonem. Troufám si tvrdit, že nikdo z nás si nepřeje další
soudní spory na téma Tiskového zákona.
Jako přílohu bodu 9 jsme obdrželi mail od Michaely Čúzy, který je zřejmě myšlen jako přihláška do
výběrového řízení. Netuším, jaké požadavky či informace RO v rámci vypsaného výběrového řízení
od uchazečů požadovala. Očekával bych nějaký krátký popis profesní zkušennosti s vydáváním či
grafickým zpracováním tiskovin, doložený fyzickou ukázkou prací. Je možné, že to RO vyžadovala,
obdržela a na jednání ZO č. 9 to bude předloženo. Přiznám se, že v přihlášce uvedený důvod "je
mi tato práce blízká" mi přijde poněkud nedostatečný pro posouzení profesních schopností
žadatelky.
Jelikož největším kamenem úrazu v minulosti bylo dodržování TZ, dovolil jsem si na toto téma
nachystat 10 jednoduchých otázek s variantami odpovědí. Dokument je v příloze spolu s popisem
a odkazy na externí normy. Dokument posílám v předstihu, aby si uchazeč(uchazečka) mohl(a)
odpovědi promyslet a případně dohledat. Bylo by žádoucí, aby se uchazeč(uchazečka) přišel(přišla)
na zasedání ZO osobně představit, přinesl(a) s sebou dokument s jeho(jejími) odpověďmi na 10
položených otázek a byl(byla) k dispozici zastupitelům pro jejich dotazy.
S pozdravem
Ing. Petr Žůrek
+420 602157010
petr.zurek@bigoriginal.cz
www.bigoriginal.cz
www.kostelecuholesova.eu
https://www.facebook.com/kostelecuholesova
-----Original Message----From: UZOb - Kostelec u Holešova [mailto:notifikace@uzob.cz]
Sent: Friday, February 07, 2020 11:11 AM
To:

petr.zurek@bigoriginal.cz;
Subject: Podklady pro zasedání Zastupitelstva č. 9 (11. 2. 2020 17:00)
Dobrý den,
právě byly zveřejněny podklady pro příští zasedání Zastupitelstva obce
(č. 9, 11. 2. 2020 v 17:00, zasedací místnosti). Veškeré materiály najdete
po přihlášení do systému UZOb.cz.
Přihlášení do systému: http://www.uzob.cz/index.php?
prejit=34&id_zasedani=165&id_obec=26
Informace k zasedání:

Dobrý den,
do podkladů k zasedání ZO č. 9 byly přidány přílohy k bodům jednání č. :
5 - podklady pro bod 5.9 a příloha k zápisu finančního výboru (vyjádření
k vyúčtování dotace SK Moravan za rok 2019)
6 - návrh koncesní smlouvy
11 - nabídka a návrh smlouvy
Dále byl změněn návrh usnesení k bodu č. 14.
S pozdravem
RNDr. Marcela Pospíšilíková

