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NÁZEV: 
Výsledky konkursního řízení na obsazení vedoucího pracovního místa ředitele/ředitelky Active – 
Středisko volného času, příspěvkové organizace. 
 

ANOTACE: 
V návaznosti na uskutečněné konkursní řízení předkládáme radě města návrh na jmenování 
ředitele/ředitelky Active – Středisko volného času, příspěvkové organizace.  
 

NÁVRH USNESENÍ: 
Rada města bere na vědomí zápis z 2. jednání konkursní komise na obsazení vedoucího 
pracovního místa ředitele/ředitelky Active – Středisko volného času, příspěvkové organizace a 
usnesení konkursní komise o vhodnosti uchazečů na vedoucí pracovní místo ředitele/ředitelky 
Active – Středisko volného času, příspěvkové organizace. 
 
Rada města jmenuje Mgr. Luboše Straku na obsazení vedoucího pracovního místa ředitele 
Active – Středisko volného času, příspěvková organizace s účinností od 1. 8. 2020 na dobu 
neurčitou. 
 
Rada města jmenuje ……………………. na obsazení vedoucího pracovního místa ředitelky, 
příspěvkové organizace Active – Středisko volného času, s účinností od 1. 8. 2020 na dobu 
neurčitou. 
 
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: 
Odbor ŠKSM 

Předkládá: 
 

 



 
Název materiálu: Výsledky konkursního řízení na obsazení vedoucího pracovního místa 

ředitele/ředitelky Active – Středisko volného času, příspěvková 
organizace 

 
Počet stran: 2 
 
Počet příloh:3 
 
Popis 
Dne 24. 2. 2020 vyhlásila rada města na svém zasedání konkursní řízení na obsazení vedoucího 
pracovního místa ředitele/ředitelky Active – Středisko volného času, příspěvková organizace. 
Předsedou konkursní komise pro posuzování uchazečů o jmenování na vedoucí pracovní místo 
ředitele příspěvkové organizace vykonávající činnost školského zařízení byl radou města 
jmenován starosta Ing. Martin Mrkos, ACCA. Další členy konkursní komise rada města jmenovala 
v souladu s vyhláškou č. 54/2005 Sb., o náležitostech konkursního řízení a konkursních komisích, 
ve znění pozdějších předpisů. 
Současný ředitel Active – Středisko volného času, příspěvková organizace setrvá ve funkci ředitele 
do 31. 7. 2020, poté k 1. 8. 2020 nastoupí do funkce ředitele/ředitelky školského zařízení vítězný 
uchazeč konkursního řízení na obsazení vedoucího pracovního místa ředitele/ředitelky Active – 
Středisko volného času, příspěvkové organizace. 
 
Do stanoveného termínu uzávěrky konkursního řízení 25. 3. 2020 se přihlásili 3 uchazeči.  
Konkursní komise na svém prvním jednání dne 15. 4. 2020 otevřela obálky uchazečů  
a konstatovala, že 2 uchazeči splňují podmínky pro přihlášení do konkursního řízení, 1 uchazeč 
podmínky nesplnil. Tomuto uchazeči byly vráceny materiály doložené ke konkursnímu řízení. 
Tento uchazeč se dále konkursního řízení neúčastnil. Do konkursního řízení tedy postoupili  
2 uchazeči.   
 
Vlastní konkursní řízení proběhlo dne 6. 5. 2020 v souladu s vyhláškou č. 54/2005 Sb., 
o náležitostech konkursního řízení a konkursních komisích, ve znění pozdějších předpisů.  
  
Konkursní komise se na základě hlasování dle § 5 odst. 2 a 3 vyhlášky č. 54/2005 Sb. usnesla, že  
uchazeči vhodnými na obsazení vedoucího pracovního místa ředitele/ředitelky Active – Středisko 
volného času, příspěvkové organizace jsou:   
 

Mgr. Luboš Straka 
Mgr. Zdenka Volavá 

 
 
Konkursní komise se na základě hlasování dle § 5 odst. 2 vyhlášky č. 54/2005 Sb. usnesla, že 
uchazeči vhodnými pro výkon funkce ředitele/ředitelky Active – Středisko volného času, 
příspěvkové organizace jsou v tomto pořadí: 
     

Mgr. Luboš Straka 
Mgr. Zdenka Volavá 

 
Na základě vyhlášky č. 54/2005 Sb. § 5, odst. 6 má výše předložené výsledné pořadí uchazečů 
pro zřizovatele doporučující charakter.  
  
Rada města v souladu s ustanovením § 102 odst. 2 písm. b) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích 
(obecní zřízení), v platném znění, a v souladu s ustanovením § 166 odst. 2 zákona č. 561/2004 
Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve 
znění pozdějších předpisů, jmenuje ředitele na vedoucí pracovní místo usnesením s účinností od 
1. 8. 2020 na dobu neurčitou.  
 
 
 



 
Návrh řešení 
Odbor školství, kultury, sportu a marketingu předkládá radě města na vědomí následující podklady: 
  

• Zápis z 2. jednání konkursní komise na obsazení vedoucího pracovního místa 
ředitelky/ředitele Active – Středisko volného času, příspěvková organizace 

• Usnesení konkursní komise o vhodnosti uchazečů na obsazení vedoucího pracovního 
místa ředitele/ředitelky Active – Středisko volného času, příspěvkové organizace v souladu 
s vyhláškou č. 54/2005 Sb. o náležitostech konkursního řízení a konkursních komisích 

• Vyhodnocení pořadí jednotlivých uchazečů konkursu předsedou komise 
 

Odbor školství, kultury, sportu a marketingu navrhuje na základě výsledků konkursního řízení 
jmenovat konkursní komisí doporučeného nejvhodnějšího uchazeče na obsazení vedoucího 
pracovního místa ředitele Active – Středisko volného času, příspěvková organizace s účinností od 
1. 8. 2020 na dobu neurčitou.  
 
Varianty návrhu usnesení 
Rada města bere na vědomí zápis z 2. jednání konkursní komise na obsazení vedoucího 
pracovního místa ředitele/ředitelky Active – Středisko volného času, příspěvkové organizace a 
usnesení konkursní komise pro výběr uchazečů na obsazení vedoucího pracovního místa 
ředitele/ředitelky Active – Středisko volného času, příspěvkové organizace (dle příloh). 
 
Rada města jmenuje Mgr. Luboše Straku na obsazení vedoucího pracovního místa ředitele 
Active – Středisko volného času, příspěvkové organizace s účinností od 1. 8. 2020 na dobu 
neurčitou. 
 
Rada města jmenuje ……………………. na obsazení vedoucího pracovního místa ředitelky 
příspěvkové organizace Active – Středisko volného času, s účinností od 1. 8. 2020 na dobu 
neurčitou. 
 
Doporučení předkladatele 
Doporučujeme jmenovat konkursní komisí navrhovaného nejvhodnějšího uchazeče na obsazení  
pracovního místa ředitele Active – Středisko volného času, příspěvkové organizace s účinností od 
1. 8. 2020 na dobu neurčitou. 
 
Stanoviska  
Materiál byl projednán s předsedou konkursní komise Ing. Martinem Mrkosem, ACCA  
a místostarostkou města Mgr. Ludmilou Řezníčkovou, garantem pro příspěvkovou organizaci 
Active – středisko volného času. 
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