STATUT RADY KABELOVÉ TELEVIZE KOPŘIVNICE
Rada města Kopřivnice při výkonu působnosti valné hromady společnosti Kabelová
televize Kopřivnice, s.r.o. (dále jen „společnost“) vydává tento statut orgánu
společnosti.
Článek I
Úvodní ustanovení
Tímto statutem se upravují práva a povinnosti Rady Kabelové televize Kopřivnice
(dále také jen „Rada KTK“), zejména pak působnost, pravomoc, právní postavení,
příprava a obsah jednání Rady KTK, způsob hlasování, jakož i způsob práce s
přijatými usneseními.
Článek 2
Působnost a právní postaveni Rady KTK
(1) Rada města Kopřivnice při výkonu působnosti valné hromady společnosti (dále
také jen „valná hromada“) zřídila iniciativní a kontrolní orgán společnosti, jehož
úkolem je dohlížet zejména nad politickou nezávislostí místního vysílání a
pluralitou názorů publikovaných v kabelové televizi v Kopřivnici.
(2) V působnosti Rady KTK se nachází:
a) funkce iniciativní - Rada KTK je v těchto záležitostech oprávněna doporučovat
orgánům společnosti:
1. programovou skladbu místního vysílání,
2. obsahovou skladbu místního vysílání,
3. grafickou podobu místního vysílání,
4. časový rozsah vysílání.
b) funkce kontrolní - Rada KTK je oprávněna v rámci následné kontroly závazně
rozhodovat v těchto záležitostech:
1. zajištění rovnoměrného přístupu všech politických stran k místnímu vysílání,
2. kontrolovat, zda není místní vysílání politicky zneužíváno, zejména pak, aby
nebylo místní vysílání zneužíváno politickým vedením města k politické
reklamě,
3. kontrolovat, zda místní vysílání trvale vyjadřuje názorovou pluralitu a jakým
způsobem je zajištěna, zejména zveřejňování jednostranných, neúplných,
neověřených nebo zkreslujících informací,
4. zajištěni politické neutrality místního vysílání v předvolebním období, zejména
v záležitostech pořádání diskusních pořadů, informací o politické situaci a
podobně.
(3) Písemná rozhodnuti Rady KTK při výkonu kontrolní funkce podle předcházejícího
odstavce jsou pro jednatele a valnou hromadu závazná, pokud splňují příslušné
náležitosti kladené na řádný projev vůle a pokud jsou těmto orgánům doručeny.
(4) V působnosti Rady KTK se nenachází rozhodování o jakékoliv záležitosti
majetkového, finančního či personálního charakteru a rozhodování, ke kterému je
příslušná dozorčí rada společnosti.
(5) Rada KTK je ze své činnosti v rámci své působnosti odpovědna valné hromadě
společnosti.

(6) Rada KTK se skládá z předsedy, místopředsedy a dalších členů, které jmenuje a
odvolává valná hromada společnosti na návrh Zastupitelstva města Kopřivnice.
(7) Počet členů Rady KTK je vždy lichý.
(8) Členem Rady KTK je jednatel pověřený obchodním vedením společnosti. Každá
volební strana, která je zastoupená v Zastupitelstvu města Kopřivnice, je
oprávněna delegovat jednoho člena Rady KTK. Pokud by měl být takto určený
počet členů Rady KTK sudý, jmenuje valná hromada společnosti členem Rady
KTK tajemníka městského úřadu.
Článek 3
Pravomoc Rady KTK
K zabezpečení úkolů v rámci své působnosti má Rada KTK pravomoc:
a) při výkonu své iniciativní působnosti předkládat Zastupitelstvu města Kopřivnice a
valné hromadě společnosti stanoviska, zprávy, připomínky, náměty a ostatní
návrhy k projednání a doporučovat starostovi města svolání zasedání
Zastupitelstva města Kopřivnice,
b) při výkonu své kontrolní působnosti usnášet se v předmětných záležitostech a
předkládat svá usnesení prostřednictvím starosty města valné hromadě
společnosti,
c) předseda Rady KTK je povinen, na základě žádosti valné hromady, účastnit se
zasedání valné hromady, na které jsou projednávány záležitosti týkající se práce
Rady KTK,
d) ukládat úkoly svým členům,
e) žádat Oddělení personální Městského úřadu Kopřivnice o zabezpečení
administrativních a organizačně technických činností při výkonu působnosti Rady
KTK,
f) žádat Odbor financí Městského úřadu Kopřivnice o poskytnutí konzultace ve
věcech finančních,
g) žádat právní službu Městského úřadu Kopřivnice o poskytnutí konzultace ve
věcech právních.
Článek 4
Jednání Rady KTK
(1)

Rada KTK se schází podle potřeby, nejméně jednou ročně.

(2)

Radu KTK svolává předseda Rady KTK, který určuje místo, čas a pořad
jednání. Pozvánka na jednání Rady KTK musí být zaslána s předstihem
nejméně deseti dnů před termínem jednání. Radu KTK musí předseda svolat i
na písemnou žádost nejméně tří členů Rady KTK.

(3)

Rada KTK jedná zpravidla na základě písemných podkladů, které předkládají
prostřednictvím předsedy Rady KTK členové Rady KTK nebo jiné osoby, pokud
to tento statut připouští. Rada KTK nemůže projednávat věci, které nebyly
součástí zaslané pozvánky. Tyto věci mohou být projednány pouze v případě,
že se jednání účastní všichni členové Rady KTK a byl všemi členy Rady KTK
vysloven souhlas se zařazením věci na pořad jednání.

(4)

Nemůže-li se člen výjimečně zúčastnit jednání Rady KTK, oznámí předem
předsedovi Rady KTK důvody své nepřítomnosti, příp. své stanovisko k
projednávané záležitosti. Toto stanovisko však nenahrazuje hlasování.

(5)

Jednání Rady KTK je neveřejné.

(6)

Jednání Rady KTK se zúčastňují její členové. Jejich členství je nezastupitelné.
Rada KTK si může přizvat na jednání další odborníky, kteří se jednání Rady
KTK zúčastňují s hlasem poradním. O přizvání osob na jednání Rady KTK
rozhodují její členové hlasováním.

(7)

Jednání Rady KTK řídí její předseda. V jeho nepřítomnosti řídí Radu KTK
místopředseda, popř. i jiný člen rady pověřený předsedou.

(8)

O účasti na jednání Rady KTK se pořizuje prezenční listina s vlastnoručním
podpisem každého účastníka. O každém zasedání Rady KTK se pořizuje
písemný zápis (dále jen “zápis“), který podepisuje předseda Rady KTK. V
zápisu se vždy uvede počet přítomných členů Rady KTK, schválený program,
průběh hlasování, výsledek hlasování a přijatá usnesení. Prezenční listina tvoří
spolu s textem usnesení přílohu zápisu.

(9)

Usnesení Rady KTK se vyhotovuje písemně a podepisuje je předseda Rady
KTK a místopředseda Rady KTK, popř. jejich zástupci. Usnesení z jednání
Rady KTK obdrží všichni členové Rady KTK a starosta města, který s
usnesením seznámí Radu města Kopřivnice.

(10) Zápis z jednání se vyhotovuje písemně, a to nejpozději do 14-ti dnů po skončení
jednání Rady KTK. V této lhůtě musí být písemné vyhotovení zápisu z jednání
Rady KTK předáno rovněž starostovi města.
Článek 5
Usnesení Rady KTK a hlasování
(1)

Rada KTK rozhoduje prostřednictvím svých usnesení. Rada KTK je způsobilá
se usnášet, jestliže je přítomna nadpoloviční většina všech členů Rady KTK.

(2)

Usnesení Rady KTK je platné, pokud s ním vyslovila souhlas nadpoloviční
většina všech členů Rady KTK.

(3)

Usnesení Rady KTK vzniklé při výkonu funkce kontrolní se předkládají
prostřednictvím starosty města na vědomí rovněž Zastupitelstvu města
Kopřivnice.
Článek 6
Závěrečná ustanovení

(1)

Rada KTK předkládá jednou ročně valné hromadě společnosti písemnou zprávu
o své činnosti. Předkládá-Ii Rada KTK orgánům města jakýkoliv materiál k
zařazení na jejich pořad jednání (dále jen „zpráva“), je povinna postupovat v
souladu s příslušnými ustanoveními jednacího řádu příslušného orgánu města.

(2)

Tímto statutem se zrušuje Statut Rady Kabelové televize Kopřivnice schválený
usnesením Rady města Kopřivnice č. 198 ze dne 7.2.2011.

(3)

Tento statut byl schválen na 3. schůzi Rady města Kopřivnice dne 18. prosince
2018.

Ing. Miroslav Kopečný
starosta města
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místostarosta města

