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Městský úřad Litoměřice 
kancelář starosty a tajemníka – právní úsek 

  

Povinnému subjektu byla elektronickou cestou dne 17.1.2015 zaslána žádost o poskytnutí 

informace dle zákona č. 106/1999Sb., o svobodném přístupu k informacím, na kterou bylo 

následovně odpovězeno  

 

Dotaz žadatele: 
1)Všechny podklady k rozhodnutí rady města ke zřízení redakční rady Radničního 
zpravodaje: 
 a) Pokud to z podkladů není zřejmé, kdo navrhl, že redakční rada bude mít 5 
členů?  
b) kdo navrhl  
Ing.Evu Břeňovou  
Ing.Pavla Grunda  
Ing.Venuši Brunclíkovou  
Mgr.Miroslava Zimmera 
2) Žádám poslat přijatá pravidla pro vydávání Radničního zpravodaje 
3) Požaduji informaci, zda proběhlo výběrové řízení na vydávání Radniční 

zpravodaje. Výběrovým řízením myslím i postup dle schválených směrnic Městského 
úřadu Litoměřice.  

4) Pokud proběhlo, kdo byl osloven, kdo podal nabídku a v jakých částkách. Jestli 
neproběhlo, jaké předpisy (vč. interních směrnic) byly porušeny nebo jsou aktuálně 
porušovány (vypsání výběrového řízení nebo alespoň oslovení určitého počtu dodavatelů 
vzhledem k ceně plnění za daný rok nebo součtu cen za 3 po sobě následující období).  

5) V případě, že výběrové řízení neproběhlo a proběhnout by mělo, kdo bude rozhodovat o 
jeho vypsání a v jakém předpokládaném termínu. 

 
Odpověď žadateli: 
ZM na jednání konaném dne 11.12.2014 pověřilo  Ing. Evu Břeňovou přípravou nové 

koncepce Radničního zpravodaje vč. ustanovení pětičlenné Redakční rady k termínu 

31.1.2015. Pětičlennou redakční radu v uvedeném složení jmenovala rada města na svém 

zasedání dne 15.1.2015 

 

Kdo navrhl tyto osoby : 
Ing.Evu Břeňovou – nominována z titulu funkce šéfredaktorky 
Ing.Pavla Grunda – navržen koalicí 
Ing.Venuši Brunclíkovou – navrhl starosta města Mgr. Ladislav Chlupáč 
Mgr.Miroslava Zimmera – navrhla šéfredaktorka Ing. Eva Břeňová 
 
Na vydávání Radničního zpravodaje výběrové řízení neproběhlo. Vydávání zajišťuje na základě 

pracovní smlouvy zaměstnanec Města Ing. Eva Břeňová – tisková mluvčí, tudíž výběrové řízení 

z tohoto důvodu neproběhne. 

 
 

        Mgr. Alice Karpíšková 

                  vedoucí kanceláře starosty a tajemníka  


