
 

MATERIÁL PRO RADU M ĚSTA č. 66 

 DNE: 09.05.2017 JEDNACÍ ČÍSLO: 1056/2017/STAR 

 

NÁZEV: 
 

Výběrové řízení na obsazení funkce ředitele/ ředitelky p říspěvkové organizace 
SPORTIS  

 

ANOTACE: 
Rada města vyhlašuje výběrové řízení na obsazení funkce ředitele/ředitelky příspěvkové 
organizace SPORTIS v souladu platným dokumentem „Pravidla výkonu funkce ředitelek a 
ředitelů neškolských organizací a jejich hodnocení“. 
 
 

NÁVRH USNESENÍ: 
1) Rada města po projednání schvaluje vyhlášení výběrového řízení na obsazení funkce 
ředitele/ředitelky příspěvkové organizace SPORTIS 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 
      Mgr. Ludmila Řezníčková, člen komise 
      Petr Staněk, člen komise 
      Mgr. Blanka Lučková, člen komise 
      Ing. Jiří Matoušek, člen komise 
      Ing. Zdeněk Mašík, člen komise 
 
Náhradníci členů komise:   Václav Košťál, Ing. Soňa Halámková 
Starosta města: Místostarosta města: Tajemník MěÚ: 

Odbor majetkoprávní: Odbor komunálních služeb: Odbor finanční: 

Odbor dopravy: Odbor rozvoje a územního 
plánování: 

Odbor stavební: 

Odbor školství, kultury a sportu: Odbor sociální: Odbor občansko-správní a OŽÚ: 

Odbor životního prostředí: Úsek tajemníka a správu MěÚ: Oddělení informatiky: 

Odd. fin. kontroly a inter. auditu: Odd. projektů a marketingu: Krizové řízení: 

Městská policie: Regionální muzeum: Technická správa budov města: 

Zpracoval: Ing. Jiří Matoušek 

Úsek tajemníka a správy MěÚ 

Předkládá: Mgr. Zdeněk Navrátil, starosta města 

 

 



 

Název materiálu: Výběrové řízení na obsazení funkce ředitele/ředitelky příspěvkové 
organizace SPORTIS 

 
Počet stran: 1 
 
Počet příloh: 2 – text inzerátu, harmonogram výběrového řízení 
 
 
Popis 
Rada města Žďár nad Sázavou vykonává funkci zřizovatele příspěvkových organizací, jmenuje a 
odvolává jejich ředitele a stanoví jim plat. 
 
 
Geneze případu 
Rada města vyhlašuje výběrové řízení na obsazení funkce ředitele/ředitelky příspěvkové 
organizace SPORTIS v souladu platným dokumentem „Pravidla výkonu funkce ředitelek a ředitelů 
neškolských organizací a jejich hodnocení“. 
 
Návrh řešení 
Vzhledem k vysokým požadavkům vztahujícím se k funkci ředitele příspěvkové organizace, 
navrhujeme provedení výběrového řízení metodou Assessment centre (AC). 
 
Návrh usnesení: 
 
1) Rada města po projednání schvaluje vyhlášení výběrového řízení na obsazení funkce 
ředitele/ředitelky příspěvkové organizace SPORTIS 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 
      Mgr. Ludmila Řezníčková, člen komise 
      Petr Staněk, člen komise 
      Mgr. Blanka Lučková, člen komise 
      Ing. Jiří Matoušek, člen komise 
      Ing. Zdeněk Mašík, člen komise 
 
Náhradníci členů komise:   Václav Košťál, Ing. Soňa Halámková,  
 
 
 
Příloha: text inzerátu, harmonogram výb ěrového řízení 



 
 

Rada města Žďár nad Sázavou 
vyhlašuje výb ěrové řízení na obsazení funkce 

 
ředitel (ka) p říspěvkové organizace 

SPORTIS 
 
Informace k pracovní pozici:    
ředitele/ředitelku PO SPORTIS jmenuje do funkce Rada města Žďár nad Sázavou. Předpokládaný nástup: 
07 - 09/2017. Jmenování do funkce prob ěhne v souladu s „Pravidly výkonu funkce ředitelek a ředitel ů 
neškolských p říspěvkových organizací a jejich hodnocení“.  Funk ční 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 příspěvkové organizace v souladu s „Pravidly zřizovatele ve vztahu k PO města Žďár nad 

Sázavou“ (http://www.zdarns.cz/media/files/po-ucetni-uzaverky/pravidla.pdf) 
• další informace o fungování příspěvkové organizace SPORTIS je možné získat zde: 

http://www.sportispo.cz a http://www.zdarns.cz/mesto-zdar/prispevkove-organizace/ 

Zákonné p ředpoklady pro ú čast ve výb ěrovém řízení  
• státní občan ČR, dosažení věku 18 let, způsobilost k právním úkonům, bezúhonnost, ovládání českého 

jazyka. 

Požadavky na uchaze če: 
• Vysokoškolské vzdělání 
• Praxe min. 7 let  
• Manažerské schopnosti, komunikativnost, časová flexibilita 
• 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) 
• Výkon činnosti na plný pracovní úvazek 
• Morální a občanská bezúhonnost, důraz na etické jednání 
 
Výhodou: 
• Zkušenosti s vedením týmu lidí  
• Znalost problematiky řízení a ekonomiky příspěvkových organizací  
• Znalost dotační a projektové problematiky 
• Znalost cizího jazyka   
 
Náležitosti a zp ůsob podání p řihlášky do výb ěrového řízení: 
V termínu odevzdaná p řihláška obsahuje: 
• jméno a příjmení uchazeče 
• datum a místo narození uchazeče 
• státní příslušnost uchazeče 
• místo trvalého pobytu uchazeče 
• telefon, e-mail – pro komunikaci v pr ůběhu výb ěrového 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 uchaze č 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 příspěvkové organizace SPORTIS na dalších šest let (rozsah 5 - 10 

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) 

 

Nabízíme: 
• Platové ohodnocení až xx xxx,- Kč / měsíc 
• Zajímavou a tvůrčí práci s možností seberealizace ve významné organizaci města Žďáru nad Sázavou 

s vysokou mírou prestiže a odpovědnosti k veřejnosti  
• Systém benefitů a zaměstnaneckých výhod: 5 týdnů dovolené, služební vozidlo i pro soukromé účely. 
 

Přihlášky doru čte do 09. 06. 2017 do 14 hodin na adresu: 
Městský úřad Žďár nad Sázavou - sekretariát starosty, Žižkova 227/1, 591 01 Žďár nad Sázavou 
Na obálku uveďte „Výběrové řízení – PO SPORTIS“. 
 
Kontaktní osoby za vyhlašovatele: 
Mgr. Zdeněk Navrátil, starosta, telefon 566 688 100 
Ing. Josef Klement, místostarosta, telefon 566 688 101      
 
Informace k pr ůběhu výb ěrového řízení: 
Výběrové řízení bude probíhat ve více kolech (předpoklad – I. kolo dne 13.06.2017, II. kolo – 21.06.2017). 
Uchazeči budou pozváni a o dalším průběhu informováni vždy v předstihu na jimi uvedených e-mailových 
adresách.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
 

Výběrové řízení na obsazení funkce ředitele/ ředitelky  
příspěvkové organizace SPORTIS 

 
harmonogram 

 
Vzhledem k vysokým požadavkům vztahujícím se k funkci ředitele příspěvkové organizace a 
po zkušenostech z obdobných výběrových řízení je navržen v rámci jeho výběru následující 
harmonogram 
 
 
Návrh harmonogramu pr ůběhu výb ěrového řízení (VŘ) 
 
do 3. 5. 2017  odsouhlasení podoby inzerátu a složení výběrové komise 

9. 5. 2017  RM - vyhlášení výběrového řízení na pozici ředitele/ředitelky  

10. 5. 2017 zveřejnění inzerátu – úřední deska, web města, Žďářský zpravodaj  
05/2017, profesní portál jobs.cz – 1 měsíc  

9. 6. 2017 pátek odevzdání přihlášek 

12. 6. 2017 pondělí otevírání obálek, posouzení splnění podmínek výběrového řízení 

13. 6. 2017 úterý I. kolo VŘ (testy – osobnostní, manažerské, odborné a ručně psaný 
text spojený s úkolem v rámci zaměření pozice) 

21. 6. 2017 středa II. kolo VŘ (ústní část, doporučení nejvhodnějšího uchazeče) 

Ve druhém kole pro maximálně 6 uchazečů, vybraných komisí v I. kole, proběhnou 
tyto obvyklé aktivy: 

• představení uchazeče 
• prezentace zpracovaného projektu strategického řízení PO SPORTIS na 

dalších šest let 
• otázky výběrové komise  
 
Hodnotící komise navrhne pořadí uchazečů a předloží Radě města. 
 

26. 6. 2017 pondělí RM – představení a prezentace 2 uchazečů (první a druhý v pořadí dle   
doporučení hodnotící komise), výběr a jmenování nového ředitele PO SPORTIS 

 

 

Zpracoval: Ing. Jiří Matoušek 


