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Vážený pane,

dne 14.5.2020 jsme obdrželi Vaší žádost o poskytnutí infor
mace. Naše odpovědi jsou
vyznačeny barevně.
z pozice zastupitele se chci v souladu se zákonem č. 106/19
99sb. zeptat, jestli pozice šéfredaktora Hrabovských

listů byla šitá někomu na míru.
PM“.

Ptám se tak proto, že zájemci měli na přihlášení pouze několi
k dnů (do 6.3. 2020) od veřejného vyvěšení (úřad to
zajistil dne 13.2. 2020

jen na webu obce, místo aby zaplatil inzerci v regio
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7 Puncovní místo šóíi'edaktcm“ ”V bylo nabízeno
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;"entnč l

Děkuji a přeji pěkný den

Úřad; práce ČR
Elena Langrová
odborný pracovník trhu práce

PODMÍNKOU byl nástup, který byl preferován ihned, nejpoz
ději však k 1.4. 2020.
"Předpokládaný nástup: po ukončení výběrového řízení
dohodou, nejpozději od 1.4. 2020."
https://www.hrabova.info/2020/ 02/ 1 3/hrabova—hleda-sefre

daktora-hrabovskvch—lístu/

Proč zvolený/vybraný šéfredaktor nepracuje, když se přihlás
il & klasické Hrabovske' listy mají vyjít až v září, jak
sdělil
starosta na posledním jednání zastupitelstva?
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byla to jedna z podmínek výběrového řízení,
"Omluvu", že teď nemůže šéfredaktor pracovat neberu,
začít.
1.4.
od
i
která vyřadila spoustu zájemců, kteří nemohl

parentní, účelové a diskriminační. Nebo je to
Domnívám se, že výběrové řízení bylo z tohoto důvodu netrans
až v září?

úřadu, že HL vyjdou
tak, že kvůli školce nemáme na HL peníze a překážka je na straně

Dále mě zajímá:
se vyměnit všechny kabely, což je samozřejmě
- Kdy bude opraven rozhlas, přestože jak tvrdí tajemník, musí
naprostá účelová lež.

(tajemník vs Orkáč), že to budu dělat do 30.6.
— Kdo se bude starat 0 web & smsinfokanal, až skončí naše dohoda
2020? Nebo už chystáte přechod pod OVANET?

S pozdravem

Ing. Jan Socha
tajemník UMOb
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