
 
 

MATERIÁL BEZ OSOBNÍCH ÚDAJ Ů  

MATERIÁL PRO RADU MĚSTA č. 41 

 DNE: 02.05.2016 JEDNACÍ ČÍSLO: 639/2016/Star. 

 

NÁZEV: 
 

           Návrh na jmenování vedoucí oddělení finanční kontroly a interního auditu  
 

 

ANOTACE: 
Návrh starosty města na jmenování vedoucí oddělení finanční kontroly a interního auditu 
v souladu se zákonem č. 312/2002 Sb. o úřednících ÚSC a z.č. 320/2001 Sb. o finanční 
kontrole ve veřejné správě, § 29, odst 2, písm. g). 
 
 

 
 

NÁVRH USNESENÍ: 
Rada města po projednání jmenuje na návrh starosty města do funkce vedoucí oddělení 
finanční kontroly a interního auditu paní Ing. Michaelu Bořilovou ke dni 3. 5. 2016. 
 

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:  

Zpracoval: Mgr. Zdeněk Navrátil 
                       starosta města 

Předkládá: Mgr. Zdeněk Navrátil 
                      starosta města 
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Tento návrh předkládám na základě výběrového řízení, které proběhlo formou písemných testů  
(vědomostní a osobnostní test) a následně ústních pohovorů. Výběrového řízení se zúčastnily dvě 
uchazečky. O průběhu výběrového řízení byl pořízen zápis, ve kterém je na závěr uvedeno 
doporučené pořadí uchazeček pro obsazení funkce vedoucí oddělení finanční kontroly a interního 
auditu MěÚ. 
 
Výběrové řízení na obsazení funkce vedoucí/ho oddělení finanční kontroly a interního 
auditu bylo vyhlášeno takto: 
 
Pracovní poměr na dobu  n e u r č i t o u . 
Předpokládaný nástup:  2. čtvrtletí 2016 
Název územního samosprávného celku: Město Žďár nad Sázavou 
Druh práce:     vedoucí úředník 
Místo výkonu práce:     Žďár nad Sázavou 
Platové podmínky: z. č. 262/2006 Sb., 222/2010 Sb., NV 564/2006 Sb., platové zařazení tř. 11 
 
Podmínky pro účast ve výběrovém řízení: 

 Splnění předpokladů podle § 4 zákona č. 312/2002 Sb. 

 Vysokoškolské vzdělání  

 Praxe min. 3 roky v ekonomice veřejné správy (účetnictví, rozpočet) nebo v kontrolní činnosti 
ÚSC 

 Výhodou znalosti a zkušenosti s aplikací zákonů:  
Zákon č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě, v platném znění  
Vyhláška č. 416/2004 Sb., kterou se provádí zákon č. 320/2001 Sb., 

       Zákon č. 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní řád) 

       Zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, v platném znění 
       Zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v platném znění  
       Vyhláška č. 410/2009 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb.,  
       o účetnictví  
       Zákon č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění  
       Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění 
       Zákon č. 280/2009 Sb., daňový řád v platném znění 

 Znalost činností ÚSC, orientace v účetnictví ÚSC a příspěvkových organizací 

 Schopnost analytické a koncepční práce 

 Velmi dobrá znalost práce na PC 

 Velmi dobré komunikační schopnosti, samostatnost v rozhodování, psychická odolnost 

 Flexibilita, samostatnost, odpovědnost 

 Řidičský průkaz sk. B  
 
 
Hodnotící komise byla jmenována dle § 8 z.č. 312/2002 Sb. ve složení: 
Mgr. Zdeněk Navrátil – předseda komise 
Ing. Josef Klement – člen komise 
Mgr. Ludmila Řezníčková – členka komise 
ing. Soňa Halámková – členka komise 
p. Jitka Vácová – členka komise 
JUDr. Martina Hostomská - členka komise 
 



 

Průběh výběrového řízení: 

1.část – písemné testy v EGON centru dne 22.4.2016 od 11,00 hodin.  

2.část – ústní výběrové řízení v zasedací místnosti RM dne 22.4.2016 od 13,30 hodin.  

Hodnotící komise komplexně posoudila výsledky obou uchazeček v písemné a ústní části 

výběrového řízení, osobnostní profil dle testu MBTI, dále přihlédla k dosaženému vzdělání, 

dosavadní profesní praxi a splnění předpokladů a výhod uvedených v zadání výběrového řízení. 

Závěrem komise doporučila pořadí uchazeček. 

 
Doporučení předkladatele 
Doporučuji tento návrh usnesení: 
Rada města po projednání jmenuje na návrh starosty města do funkce vedoucí oddělení finanční 
kontroly a interního auditu paní Ing. Michaelu Bořilovou ke dni 3. 5. 2016. 
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