
 
 

MATERIÁL PRO RADU MĚSTA č. 50 

 DNE: 3.10.2016 JEDNACÍ ČÍSLO:  792/2016/STAR 

 

 
Výběrové řízení na obsazení funkce ředitele/ředitelky příspěvkové organizace 

Knihovna Matěje Josefa Sychry Žďár nad Sázavou k 1.1.2017 
 

 

ANOTACE: 
Rada města vyhlašuje výběrové řízení na obsazení funkce ředitele/ředitelky příspěvkové 
organizace Knihovna Matěje Josefa Sychry Žďár nad Sázavou k 1.1.2017. Stávající paní 
ředitelka písemně sdělila vedení města, že se vzdá funkce ke dni 31.12.2016. 

 

NÁVRH USNESENÍ: 
1) Rada města po projednání schvaluje vyhlášení výběrového řízení na obsazení funkce 
ředitele/ředitelky příspěvkové organizace Knihovna Matěje Josefa Sychry Žďár nad Sázavou dle 
předloženého návrhu. 
 
2)  Rada Města jmenuje hodnotící komisi pro výběrové řízení v tomto složení: 
      Mgr. Zdeněk Navrátil, předseda komise  
      Ing. Josef Klement, zástupce předsedy komise 
      PhDr. Zdeněk Kulhánek, člen komise 
      Ing. Soňa Halámková, členka komise 
      Mgr. Blanka Lučková, členka komise 
      Odborník z oboru, člen komise 
      Zástupce kulturní komise, host 
Náhradníci členů komise:  MUDr. Romana Bělohlávková, ing. Martin Mrkos 
 
Starosta města: Místostarosta města: Tajemník MěÚ: 

Odbor majetkoprávní: Odbor ST a vnitřních věcí: Odbor finanční: 

Odbor komunál. služeb + TSBM: Odbor rozvoje a územního 
plánování: 

Odbor stavební: 

Odbor školství, kultury a sportu: Odbor sociální: Odbor živnostenský: 

Odbor dopravy: Odbor životního prostředí: Odd. správy měst. lesů a ryb.: 

Oddělení informatiky: Odd. fin. kontroly a inter. auditu Městská policie 

Projektový koordinátor: Krizové řízení:  

    MATERIÁL BEZ OSOBNÍCH ÚDAJŮ 



Zpracoval: ing. Soňa Halámková, 

vedoucí odboru STvv 

Předkládá: Mgr. Zdeněk Navrátil, starosta 

 

 
 

Výběrové řízení na obsazení funkce ředitele/ředitelky příspěvkové organizace 
Knihovna Matěje Josefa Sychry Žďár nad Sázavou k 1.1.2017 

 
 
Počet stran:  1 
Počet příloh: 1 – text inzerátu 
 
Popis 
Rada města Žďár nad Sázavou vykonává funkci zřizovatele příspěvkových organizací, jmenuje a 
odvolává jejich ředitele a stanoví jim plat. 
 
Geneze případu 
Současná ředitelka Knihovny MJS paní Mgr. Danuše Štefková  byla jmenována do funkce 
1.4.2006. Dne 18.4.2016 písemně sdělila vedení města, že se vzdá funkce ke dni 31.12.2016. 
Z tohoto důvodu rada města vyhlašuje výběrové řízení na obsazení funkce ředitele/ředitelky ke dni 
1.1.2017. 
 
Návrh řešení 
Vzhledem k vysokým požadavkům vztahujícím se k funkci ředitele příspěvkové organizace, 
navrhujeme provedení výběrového řízení metodou AC. 
 
Návrh usnesení: 
 
1) Rada města po projednání schvaluje vyhlášení výběrového řízení na obsazení funkce 
ředitele/ředitelky příspěvkové organizace Knihovna Matěje Josefa Sychry Žďár nad Sázavou dle 
předloženého návrhu. 
 
2)  Rada Města jmenuje hodnotící komisi pro výběrové řízení v tomto složení: 
      Mgr. Zdeněk Navrátil, předseda komise  
      Ing. Josef Klement, zástupce předsedy komise 
      PhDr. Zdeněk Kulhánek, člen komise 
      Ing. Soňa Halámková, členka komise 
      Mgr. Blanka Lučková, členka komise 
      Odborník z oboru, člen komise 
      Zástupce kulturní komise, host 
Náhradníci členů komise:  MUDr. Romana Bělohlávková, ing. Martin Mrkos 
 
 
 
 
 
 
 
Příloha: text inzerátu 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

 
Rada města Žďár nad Sázavou 

vyhlašuje výběrové řízení na obsazení funkce 
 

ředitel(ka) příspěvkové organizace 
Knihovna Matěje Josefa Sychry Žďár nad Sázavou 

 
Informace k pracovní pozici:   
ředitele/ředitelku PO Knihovna M.J.Sychry jmenuje do funkce Rada města Žďár nad Sázavou. 
Předpokládaný nástup: 1.1.2017. Jmenování do funkce proběhne v souladu s „Pravidly výkonu funkce 
ředitelek a ředitelů neškolských příspěvkových organizací a jejich hodnocení“.  Funkční období činí 
6 let. Platové podmínky jsou upraveny zákonem č. 262/2006 Sb. a NV č. 564/2006 Sb. ve znění pozdějších 
změn a doplňků, platové zařazení tř. 12. 
 
Charakteristika vykonávané činnosti 
 řízení organizace včetně zpracovávání rozpočtu, zpráv, směrnic apod.   
 knihovnické, bibliografické a informační služby   
 příprava a koordinace vzdělávacích a kulturních akcí   
 vytváření a realizace volnočasových programů pro děti, dospělé, seniory,  vyhledávání dotačních 

programů a zpracovávání projektů k těmto programům 
 prezentace činnosti knihovny ve vztahu k veřejnosti 

Zákonné předpoklady pro účast ve výběrovém řízení  
 státní občan ČR, dosažení věku 18 let, způsobilost k právním úkonům, bezúhonnost, ovládání českého 

jazyka. 

Požadavky na uchazeče 
 Vysokoškolské vzdělání v magisterském nebo bakalářském studijním programu 
 Praxe min. 7 let  
 Manažerské schopnosti, komunikativnost, časová flexibilita 
 Znalost zákonů: knihovního, autorského, zákona o obcích, zákona na ochranu osobních údajů, zákoníku 

práce 
 Znalost práce na PC (MS Office – Word, Excell, Power point) 
 Řidičský průkaz sk. B 
 Negativní lustrační osvědčení a čestné prohlášení dle z.č. 451/1991 Sb. 

(doloženo nejpozději před jmenováním do funkce) 
 
Výhodou: 
 Zkušenosti s vedením týmu lidí  
 Praxe v knihovně či jiné kulturní instituci  
 Znalost problematiky řízení a ekonomiky příspěvkových organizací  
 Znalost dotační a projektové problematiky 
 Znalost cizího jazyka   
 
Náležitosti a způsob podání přihlášky do výběrového řízení 
V termínu odevzdaná přihláška obsahuje: 
 jméno a příjmení uchazeče 
 datum a místo narození uchazeče 
 státní příslušnost uchazeče 
 místo trvalého pobytu uchazeče 
 telefon, e-mail – pro komunikaci v průběhu výběrového řízení 
 souhlas se zpracováním poskytnutých osobních údajů pro účely výběrového řízení dle zákona č. 

101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění  
 datum a podpis uchazeče 

 
K přihlášce se připojí tyty doklady: 
 Strukturovaný životopis  



 Ověřená kopie dokladů o nejvyšším dosaženém vzdělání 
 Výpis z rejstříku trestů (ne starší 3 měsíců) 
 Případné reference nebo doporučující dopis 	
 Projekt strategického řízení PO Knihovna M.J.Sychry Žďár nad Sázavou na dalších šest let 

(rozsah max. 5 stran formátu A4).   
Osnova tohoto dokumentu: 

1. Návrh strategie řízení organizace (Vize a strategická opatření pro její naplnění, včetně 
rozpracování do taktických plánů, rozpočtový výhled, personální zajištění, investiční činnost, 
návrhy opatření k racionalizaci provozu) 

2. Propagace činnosti a rozvoj organizace (Marketingové aktivity a plán, nové činnosti/inovace, 
invence, kreativita, vlastní aktivity) 

	
Přihlášky doručte do 27.10. 2016 na adresu: 
Městský úřad Žďár nad Sázavou - sekretariát starosty, Žižkova 227/1, 591 01 Žďár nad Sázavou 
Na obálku uveďte „Výběrové řízení – PO Knihovna“. 
 
Kontaktní osoby za vyhlašovatele: 
Mgr. Zdeněk Navrátil, starosta, telefon 566 688 100 
Ing. Josef Klement, místostarosta, telefon 566 688 101      
 
Informace k průběhu výběrového řízení 
Výběrové řízení bude probíhat ve více kolech. Uchazeči budou pozváni a o dalším průběhu informováni vždy 
v předstihu na jimi uvedených e-mailových adresách.  
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