
 

MATERIÁL PRO RADU MĚSTA č. 34 

 DNE: 27.01.2020 JEDNACÍ ČÍSLO: 527/2020/STA 

 

NÁZEV: 
 

Výběrové řízení - ředitel/ka PO Sociální služby města Žďár nad Sázavou 

 

ANOTACE: 
Radě města je předkládán zápis o průběhu VŘ na obsazení funkce ředitel/ka PO Sociální služby 
města Žďár nad Sázavou s posouzením uchazečů, které hodnotila komise stanovená radou 
města. 

 

NÁVRH USNESENÍ: 
Rada města po projednání bere na vědomí doporučené pořadí uchazečů o funkci 
ředitelky/ředitele příspěvkové organizace Sociální služby města Žďár nad Sázavou. 
 
Rada města na základě provedeného výběrového řízení mění jmenování ředitele příspěvkové 
organizace Sociální služby města Žďár nad Sázavou Mgr. Václava Šeráka z doby neurčité na 
dobu určitou, a to do 31.3.2026. 

Starosta města: Místostarosta města: Místostarostka města: 

Tajemník MěÚ, Úsek tajemníka a 
správy MěÚ: 

Odbor majetkoprávní: Odbor komunálních služeb: 

Odbor finanční: Odbor dopravy: Odbor rozvoje a územního 
plánování: 

Odbor stavební: Odbor školství, kultury, sportu 
a marketingu: 

Odbor sociální: 

Odbor občansko-správní a OŽÚ: Odbor životního prostředí: Oddělení informatiky: 

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

Městská policie: Regionální muzeum: Technická správa budov města: 

Zpracoval: Ing. Jiří Matoušek 

Úsek tajemníka a správy MěÚ 

Předkládá: Ing. Martin Mrkos, ACCA, starosta města 

 

 



 

Název materiálu: Výběrové řízení - ředitel/ka PO Sociální služby města Žďár nad Sázavou 

 
Počet stran: 1 
 
Počet příloh: 1 – zápis 
 
 
Popis 
Rada města na svém zasedání dne 18.11.2019 vyhlásila výběrové řízení na obsazení funkce 
ředitelky/ředitele příspěvkové organizace Sociální služby města Žďár nad Sázavou v souladu 
platným dokumentem „Pravidla výkonu funkce ředitelek a ředitelů neškolských organizací a jejich 
hodnocení“ a současně jmenovala hodnotící komisi pro výběr nejvhodnějšího uchazeče.  
Radě města je předkládán „Zápis o průběhu výběrového řízení“ s doporučeným pořadím 
uchazečů. 
 
Dopad do rozpočtu města 

 bez dopadu do rozpočtu města 

 
Geneze případu 

 RM  č.26, dne 18.11.2019, č. usnesení 430/2019/STA 

 
Návrh řešení 
V souladu s výsledky výběrového řízení jmenovat do funkce ředitele uchazeče uvedeného na 
prvním místě v Zápisu o průběhu výběrového řízení. 
 
 
Návrh usnesení: 
Rada města po projednání bere na vědomí doporučené pořadí uchazečů o funkci ředitelky/ředitele 
příspěvkové organizace Sociální služby města Žďár nad Sázavou. 
 
Rada města na základě provedeného výběrového řízení mění jmenování ředitele příspěvkové 
organizace Sociální služby města Žďár nad Sázavou Mgr. Václava Šeráka z doby neurčité na 
dobu určitou, a to do 31.3.2026. 
 
Příloha: zápis o průběhu výběrového řízení 
 

 


