
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení 
 
 

Rada města Sezimovo Ústí vyhlašuje výběrové řízení na obsazení funkce 
 

Ředitel/ředitelka příspěvkové organizace Městské 
středisko kultury a sportu  

 
 

Druh práce: Ředitel/ředitelka příspěvkové organizace Městské středisko 
kultury a sportu v Sezimově Ústí 

 

Místo výkonu práce: Městské středisko kultury a sportu, nám. Tomáše Bati 701, 
391 02 Sezimovo Ústí 

Platová třída pracovní pozice 
dle nař. vl. č. 341/2017 Sb.:       11  

Předpokládaný nástup:        1. 8. 2021, příp. dle dohody                                                               

 

Popis pracovního místa: 

- komplexní ekonomické, personální, technické, provozní, majetkové a organizační vedení 
organizace v souladu se zřizovací listinou. 
  

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, 
- dobrá znalost práce s prostředky informačních a komunikačních technologií, 
- dobrá 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.    

Podání přihlášky: 

Písemnou přihlášku, včetně příloh, je nutno doručit v zalepené obálce označené heslem „VŘ 
ředitel Městského střediska kultury a sportu - neotvírat“ nejpozději do 24. 5. 2021 do 
11.00 hod. na podatelnu Městského úřadu Sezimovo Ústí na adrese Městský úřad Sezimovo 
Ústí, Dr. E. Beneše 21, 391 01 Sezimovo Ústí. Přílohy přihlášky č. 1, 2, a 6 dodejte na USB 
flash disku ve formátu PDF. 
Plánovaný termín pohovorů je ve středu 26. 5. 2021.  
V případě dotazů je možno se obrátit na Ludmilu Svatkovou, místostarostku města Sezimovo 
Ústí, tel. 381 201 136, 733 164 138, e-mail: l.svatkova@sezimovo-usti.cz  

 

Náležitosti přihlášky jsou: 

Jméno, příjmení a titul uchazeče, datum a místo narození, státní příslušnost, místo trvalého 
pobytu, případně adresa pro doručování; číslo občanského průkazu nebo číslo dokladu o 
povolení k pobytu, jde-li o cizího státního občana; datum a podpis (vhodné uvést e-mail, 
mobil).  

 

Přílohy přihlášky jsou: 

1. životopis uchazeče, ve kterém se uvedou údaje o dosavadních zaměstnáních a o 
odborných znalostech a dovednostech týkajících se pracovního místa, 

2. motivační dopis s předpokládaným termínem nástupu,  
3. kopie výpisu z evidence Rejstříku trestů ne starší než 3 měsíce; u cizích státních příslušníků 

též obdobný doklad osvědčující bezúhonnost vydaný domovským státem; pokud takový 
doklad domovský stát nevydává, doloží se bezúhonnost čestným prohlášením, 

4. ověřená kopie dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání, 
5. souhlas s nakládáním s poskytnutými osobními údaji pro účely tohoto výběrového řízení 

ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb.,  
6. koncepce řízení příspěvkové organizace Městské středisko kultury a sportu (v rozsahu 

max. 3 stran formátu A4).  
 

Výhrada vyhlašovatele: 

Rada města Sezimovo Ústí si vyhrazuje právo nevybrat žádného z uchazečů nebo výběrové 
řízení zrušit. Uchazeč nese náklady, které mu účastí ve výběrovém řízení vznikly. USB flash 
disk bude uchazeči vrácen. 
 
Sezimovo Ústí, dne 3. 5. 2021 
 
Ludmila Svatková v. r. 
místostarostka města Sezimovo Ústí 
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