
Město Nové Město na Moravě

N Á V R H  U S N E S E N Í
16. Rady města

konané dne 11.11.2019

Výsledek výběrového řízení na ředitele/ku NKZ Nové Město na Moravě

Výběrové řízení na obsazení funkce ředitelky/ředitele příspěvkové organizace NKZ Nové Město na Moravě, které 
bylo vyhlášeno na 11. schůzi RM dne 22.7.2019 s tím, že funkční období ředitelky je 6 let a nástup na vedoucí 
pracovní místo je s účinnosti od 1.1.2020. Výběrová komise zasedala dne 18.9.2019, kdy došlo k otvírání obálek 
uchazečů a vyhodnocení povinných podkladů. Samotné výběrové řízení proběhlo dne 30.09.2019. Zápis z 
výběrového řízení je uveden v příloze.
RM projednala závěry výběrového řízení na své schůzi dne 21.10.2019 s tím, že na základě doporučení výběrové 
komise požádala vhodnou uchazečku o doplnění již předložené koncepce o strategii rozvoje příspěvkové 
organizace NKZ Nové Město na Moravě včetně ekonomického rozboru s termínem předložení na příští schůzi 
RM. Uchazečka vyhověla požadavku RM a doplněnou koncepci Vám předkládá k projednání.

§ 102 odst. 2 písm. b) z. o obcích

I. Rada města jmenuje
na základě výsledků výběrového řízení Mgr. et Bc. Veroniku Teplou, na vedoucí pracovní místo ředitelky 
příspěvkové organizace NKZ Nové Město na Moravě se sídlem Tyršova 1001, 59231 Nové Město na 
Moravě, okres Žďár nad Sázavou, IČ: 00372854 s účinností od 1.1.2020 na dobu 6 let s úvazkem 1,00 a 
za tím účelem ji stanoví v souladu se zákonem č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších 
předpisů a nařízením vlády č. 341/2017 Sb., ve znění pozdějších předpisů, plat a jeho složky dle platového 
výměru uvedeného v příloze č. 2  materiálu.

Michal Šmarda
starosta

Předkladatel: Michal Šmarda

Schvalovatel: Mgr. Alena Lukášová

Zpracovatel: PhDr. Žofie Řádková

Vyjádření: - doporučení výběrové komise 

Na vědomí:

Předpokládaná doba trvání: 00:05
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Text důvodové zprávy: Výběrové řízení na vedoucí pracovní místo 
ředitele/ředitelky NKZ Nové Město na Moravě
Rada města na své  11. schůzi RM dne 22.7.2019 v souladu s 
ustanovením § 102 odst. 2 písm. b) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích 
(obecní zřízení), v platném znění, vyhlásila výběrové řízení na 
vedoucí pracovní místo ředitele/ředitelky  NKZ Nové Město na Moravě.
Do vyhlášeného výběrového řízení se přihlásila pouze jediná uchazečka, a 
to stávající ředitelka příspěvkové organizace Mgr. et Bc. Veronika Teplá. 
Po proběhlém výběrovém řízení se výběrová komise jednomyslně shodla, 
že Mgr. et Bc. Veronika Teplá je vhodnou uchazečkou pro výkon 
ředitelky NKZ Nové Město na Moravě se sídlem Tyršova 1001, 59231 
Nové Město na Moravě s tím, že doporučuje zřizovateli požádat 
uchazečku o doplnění již předložené koncepce o strategii rozvoje 
příspěvkové organizace NKZ Nové Město na Moravě včetně 
ekonomického rozboru s termínem předložení do příští schůze RM. tj. na 
11.11.2019.
Uchazečka vyhověla požadavku RM a doplněnou koncepci předkládá 
RM k projednání.

Materiál obsahuje: Příloha - Zápis z výběrového řízení - NKZ (Neveřejná)
Příloha - příloha č. 2 - platový výměr (Neveřejná)
Příloha - Koncepce rozvoje a řízení Novoměstských kulturních zařízení - 
Mgr. Veronika Teplá (Veřejná)

Materiál projednán: RM dne 21.10.2019

Přizváni:
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