
From: Petr Zurek
To:

 obeckuh@volny.cz
Cc: petr.zurek@bigoriginal.cz
Subject: RE: Podklady pro zasedání Zastupitelstva č. 9 (11. 2. 2020 17:00)
Date: 9. února 2020 18:26:58
Attachments: 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:

mailto:petr.zurek@bigoriginal.cz
mailto:petr.zurek@bigoriginal.cz
mailto:petr.zurek@bigoriginal.cz
http://www.bigoriginal.cz/
http://www.kostelecuholesova.eu/
https://www.facebook.com/kostelecuholesova
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Výběrové řízení na pozici vedoucího redaktora periodika KOSTKA 
jednání Zastupitelstva obce Kostelec u Holešova č. 9, dne 11.2.2020 


 


Jakým způsobem bude uchazeč zastávat funkci vedoucího redaktora, pokud bude ve 


výběrovém řízení do funkce zvolen.  
 


Uchazeč (jméno a příjmení): 
 
Jako odpověď je možné označit i více nabízených variant. Tiskový zákon č. 46/2000 Sb. (on-line 


např. https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2000-46) je dále uváděn jako TZ, Pravidla pro vydávání 


periodika KOSTKA jsou dále uváděna jako Pravidla, Redakční rada periodika KOSTKA je dále 


uváděna jako RR. 


1. Odpověď dle §10 TZ zařadí RR 


 do rubriky zprávy z obce 


 do rubriky fórum zastupitelů 


 do rubriky dopisy čtenářů 


 na místo původního textu, jehož se Odpověď týká 


 kamkoliv do vydání periodika KOSTKA 


 jako volně vloženou přílohu k vydání periodika KOSTKA 


 jiný způsob: 


2. Sdělení zastupitele dle §4a TZ zařadí RR 


 do rubriky zprávy z obce 


 do rubriky fórum zastupitelů 


 do rubriky dopisy čtenářů 


 do rubriky slovo starosty/starostky 


 kamkoliv do vydání periodika KOSTKA 


 jako volně vloženou přílohu k vydání periodika KOSTKA 


 jiný způsob: 


3. Doplňující informaci dle §11a TZ zařadí RR do rubriky 


 do rubriky zprávy z obce 


 do rubriky fórum zastupitelů 


 do rubriky dopisy čtenářů 


 do rubriky slovo starosty/starostky 


 kamkoliv do vydání periodika KOSTKA 


 jako volně vloženou přílohu k vydání periodika KOSTKA 


 jiný způsob: 


4. Sdělení zastupitele dle §4a TZ 


 dle Pravidel musí sdělení podat pouze jeden zastupitel za svou osobu 


 zastupitelé nejsou omezeni, zda podají sdělení samostatně či společně s více 


zastupiteli 


 vnitřní předpisy obce typu Pravidla nemohou omezovat zákonný nárok zastupitele 
(judikát Krajského soudu v Praze č.j. 23 Co 140/2017 a Okresního soudu Praha-


východ č.j. 6 C 181/2016) 


 jiná odpověď: 



https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2000-46

https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2000-46

http://kostelecuholesova.eu/wp-content/uploads/2018/05/2-Pravidla-pro-vyd�v�n�-periodika-KOSTKA-posledn�-verze.pdf

http://kostelecuholesova.eu/wp-content/uploads/2018/05/2-Pravidla-pro-vyd�v�n�-periodika-KOSTKA-posledn�-verze.pdf
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5. Rozsah sdělení zastupitele dle §4a TZ 


 je dle Pravidel 1000 úhozů 


 není v počtu úhozů TZ stanoven či jinak omezen 


 vnitřní předpisy obce typu Pravidla nemohou omezovat zákonný nárok zastupitele 
(judikát Krajského soudu v Praze č.j. 23 Co 140/2017 a Okresního soudu Praha-


východ č.j. 6 C 181/2016) 


 jiná odpověď: 


6. Vydavatel má dle TZ povinnost otisknout 


 informace o činnosti obecního úřadu dle §103 odst. 4 pís. e) zák. č. 128/2000 Sb. 
 sdělení starosty/starostky obce dle §4a 


 informace o činnosti ZŠ dle Pravidel 


 informace o činnosti MŠ dle Pravidel 


 sdělení zastupitele obce dle §4a 


 odpověď dle §10 TZ 


 příspěvek čtenáře dle Pravidel 
 příspěvek spolku dle Pravidel 
 doplňující informaci dle §11a TZ 


 jiná odpověď: 


7. Odpověď dle §10 TZ 


 musí být otištěna do 8 dnů od doručení žádosti 
 musí být uveřejněna v nejbližším následujícím vydání stejného periodického tisku; 


vydavatel je povinen o tomto postupu do 8 dnů od doručení žádosti písemně 
informovat žadatele a označit vydání periodického tisku v němž dojde k uveřejnění 
odpovědi 


 umístí RR do vydání pouze dle své úvahy a není přitom vázána žádnými pravidly 


 nemusí RR při uveřejnění nijak zvlášť označovat 
 musí být otištěna takovým způsobem, aby byla umístěním a formou rovnocenná 


napadenému sdělení 
 je třeba uveřejnit s výslovným označením „odpověď“  


 jiná odpověď: 


8. Doplňující informace dle §11a TZ 


 musí být otištěna do 8 dnů od doručení žádosti 
 musí být uveřejněna v nejbližším následujícím vydání stejného periodického tisku; 


vydavatel je povinen o tomto postupu do 8 dnů od doručení žádosti písemně 
informovat žadatele a označit vydání periodického tisku v němž dojde k uveřejnění 
odpovědi 


 umístí RR do vydání pouze dle své úvahy a není přitom vázána žádnými pravidly 


 RR nemusí při uveřejnění nijak zvlášť označovat 
 musí být otištěna takovým způsobem, aby byla umístěním a formou rovnocenná 


napadenému sdělení 
 je třeba uveřejnit s výslovným označením „doplňující informace“  


 jiná odpověď: 
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9. Nezveřejnění povinných příspěvků (§4a, §10, §11a TZ) 


 může rozhodnut RR 


 může rozhodnut vedoucí redaktorka 


 dle Pravidel projedná RR s Radou obce konkrétní příspěvky navržené 
k nezveřejnění 


 RR nemá pravomoc sama o sobě rozhodnout o nezveřejnění příspěvků, jejichž 
zveřejnění vyžaduje TZ 


 jiná odpověď: 


10. Redakční krácení povinných příspěvků (§4a, §10, §11a TZ) 


 je možné, záleží na úvaze RR 


 je možné, záleží na úvaze vedoucí redaktorky 


 není možné, neboť RR „odpovídá za shodu zveřejněných příspěvků s jejich 


předlohami“ (Článek 5 bod 4 písm. c) Pravidel) 


 je možné za podmínky souhlasu autora/autorů příspěvku 


 je možné za podmínky, že všech 24 stran vydání KOSTKA je zaplněno povinnými 
příspěvky a další grafické zpracování (zmenšení fotografií, zmenšení fontu či 
řádkování) tiskoviny nevede k úspoře místa; o oprávněnosti konkrétního krácení 
rozhoduje v případě sporu příslušný soud  


 jiná odpověď: 
 


 


 


Datum vyhotovení: 


 


 


Podpis uchazeče: 







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




