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Vážený pane,
dne 19.8.2020 jsme obdrželi Vaši žádost o poskytnutí informace:
Dobrý den,

z doslechu jsem se dozvěděl, Že byl vybrán na pozici šéfredaktora Jan
Dvořák, proto se z pozice člena kontrolního výboru chci zeptat:
l. Na význam a vysvětlení těchto podmínek výběrového řízení na
šéfredaktora, kam se Jan Dvořák přihlásil a na základě splnění podmíne
k byl
vybrán. C0 přesně si pod těmi požadavky mám představit, buďte prosím

konkrétní, co požadavky například splňuje a co již ne. Daným výběrovým
řízením se hodlám zabývat na jednání kontrolního výboru, který bude
příští
týden:
- Nezávislost na politické reprezentaci
- Praxe V mediich
— Osobní zkušenost s redakční prací, porozumění pro synergické fungován
í
obsahu a inzerce
- Znalost grafických programů

Z odpovědi starosty: „Dle platného zadávacího řádu neexistuje
povinnost na pozici
šéfredaktora vypisovat výběrové řízení. I přesto jsme tak učinili, k přihláš
ení zájemců byl dán
potřebný časový prostor, informace o probíhajícím výběrovém
řízení byla dostatečně
medializována.
Vzhledem k trvajícím komplikacím u výherce výběrového řízení
jsem dočasně pověřil lng.
Dvořáka (který skončil ve VŘ na druhém místě) tvorbou HL.“
2. Co se stane, když uchazeč nesplní/nesplnil požadavky? Byl vyřazen
? Může
se stát šéfredaktorem, byť na zkoušku, kdo nesplní tyto požadavky?

Viz. odpověď starosty vbodě 1). Do výběrového řízení na
pozici šéfredaktora HL byli
přihlášení 4 uchazeči, 1 V průběhu VR odstoupil. Všichni přihlášení
splnili podmínky.
3. Jaké bylo výsledné pořadí výběrového řízení?

Vítězem výběrového řízení byl pan Tomáš Machálek. 2. Ing. Jan Dvořák
, 3. Petr Sedláček.
4. Byli osloveni zájemci o tuto pozici dle výsledného pořadí? Kdy
a kým?

Ano. Starostou MOb Hrabová. Termín nám není znám.
5. Kdo pověřil Jana Dvořáka prací na Hrabovských listech? Pošlete mi prosím

dané usnesení RMOb.

Starostou MOb Hrabová, viz jeho stanovisko výše.
6. Kdy vyjdou další Hrabovske' listy, jaký dostal/stanovil Jan Dvořák termín
uzávěrky, kolik bude mít vydání listů, kdo bude dělat grafiku a kdo bude HL

tisknout?

12 stran,
Kdy vyjdou další HL není v tuto dobu jisté. Toto mimořádné číslo HL by mělo mít
mělo by vyjít 7.9.2020, kdo dělá grafiku nám není známo, HL bude tisknout tiskárna

KLEINWÁCHTER holding sro
7. Jakou odměnu a jaký pracovní poměr byl s Janem Dvořákem uzavřen. Na jak
dlouhou dobu a na kolik čísel.

Ing.
S panem Dvořákem nebyl uzavřen žádný pracovní poměr. Žádná odměna nebyla 5
vydáním
pověřil
Dvořáka
Ing.
starosta
,
Dvořákem domluvena. Počet čísel HL nebyl stanoven
mimořádného čísla HL.
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