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Usnesení 
ze schůze Rady města Sezimovo Ústí, konané dne 03.05.2021 

 
 

Městské středisko kultury a sportu p. o. – personální změna (mat. č. 176/2021) 
Usnesení č. 185/2021 
RM po projednání 
I. Bere na vědomí 
dopis ze dne 28.04.2021, kterým se paní Veronika Holubová vzdává funkce ředitelky Městského 
střediska kultury a sportu p. o., nám. Tomáše Bati 701, Sezimovo Ústí, ke dni 29.04.2021. 
II. Bere na vědomí  
dopis ze dne 28.04.2021, kterým paní Veronika Holubová, ředitelka Městského střediska kultury a 
sportu p. o., nám. Tomáše Bati 701, Sezimovo Ústí, dává výpověď z pracovního poměru. Pracovní 
poměr skončí uplynutím dvouměsíční výpovědní lhůty dne 30.06.2021. 
III. Jmenuje 
paní Veroniku Holubovou, bytem xxxx, do funkce ředitelky Městského střediska kultury a sportu p. 
o., nám. Tomáše Bati 701, Sezimovo Ústí, na dobu určitou od 04.05.2021 do 30.06.2021. 
IV. Schvaluje 
platový výměr pro paní Veroniku Holubovou, ředitelku Městského střediska kultury a sportu p. o., 
nám. Tomáše Bati 701, Sezimovo Ústí, dle předloženého návrhu s platností od 04.05.2021.  
Hlasování: 6A/0N/0Z 
 
Vyhlášení výběrového řízení na pozici ředitele/lky p. o. MSKS, jmenování komisí (mat. č. 
177/2021) 
Usnesení č. 186/2021 
RM po projednání 
I. Vyhlašuje 
výběrové řízení na pozici ředitele/ředitelky p. o. Městské středisko kultury a sportu s 
předpokládaným nástupem od 01.08.2021 a s těmito požadavky na uchazeče/uchazečku: 
Základní předpoklady uchazeče: 

 fyzická osoba, která dosáhla věku 18 let 

 způsobilost k právním úkonům (plná svéprávnost) 

 bezúhonnost ve smyslu § 4 zákona č. 312/2002 Sb. 
Další předpoklady uchazeče: 

 vysokoškolské vzdělání, případně středoškolské vzdělání s maturitou  

 výhodou dobré odborné znalosti a praktické zkušenosti v oboru kultury  

 právní povědomí a základní znalost platných legislativních předpisů (např. zákon č. 
262/2006 Sb., zákoník práce, zákon č. 128/2000 Sb., o obcích, zákon  
č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních celků)  

 ekonomické povědomí (např. práce s rozpočtem organizace, poskytování dotací) 

 výhodou zkušenosti s řízením organizace podobného typu a praxe v řídící funkci 

 znalost práce na PC  

 dobré organizační a komunikační schopnosti, umění jednat s lidmi 

 řidičské oprávnění skupiny „B“, aktivní řidič 

 dobrý zdravotní stav 

 výhodou znalost anglického nebo německého jazyka 
II. Ukládá  
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místostarostce města Ludmile Svatkové, aby zajistila řádné vyhlášení a průběh výběrového řízení, 
vč. inzerce v regionálním tisku. 
III. Jmenuje 
komisi pro otevírání obálek pro výběrové řízení na obsazení funkce ředitel/ka p. o. Městské 
středisko kultury a sportu, IČ: 71195424, sídlo: náměstí Tomáše Bati 701, 391 02 Sezimovo Ústí,  
ve složení: Mgr. Ing. Martin Doležal, Ludmila Svatková, Ing. Miroslava Svitáková. 
IV. Jmenuje 
hodnotící komisi pro výběrové řízení na obsazení funkce ředitel/ka p. o. Městské středisko kultury 
a sportu, IČ: 71195424, sídlo: náměstí Tomáše Bati 701, 391 02 Sezimovo Ústí, ve složení: 
předseda komise: 
Mgr. Ing. Martin Doležal 
členové komise: 
Ludmila Svatková, Ing. arch. Alena Kalinová, Mgr. Karel Chotovinský, Milan Veselý, Martin Klíma, 
Libor Borč, Josef Králík 
odborník s poradním hlasem při jednání hodnotící komise: 
Ing. Miroslava Svitáková. 
Hlasování: 5A/0N/1Z 
 
 
 
Mgr. Ing. Martin Doležal, v. r.                     Ludmila Svatková, v. r. 
           starosta města                               místostarostka města 


