Úřad městského obvodu Ústí nad Labem – Střekov
Národního odboje 794/15
400 03 Ústí nad Labem
TAJEMNÍK
Váš dopis č.j.:
ze dne:
3. 11. 2017
Naše č.j.:
Vyřizuje:
Telefon:
E-mail:

OS/KT/3120/2017/TumM
Michaela Paseková Tůmová
475 273 926
michaela.tumova@mag-ul.cz

V Ústí nad Labem dne:

Vážený pan
Zbyněk Svoboda
Na Hřebence 1492/4
400 03 Ústí nad Labem - Střekov
Vypraveno e-mailem: zbsv@seznam.cz

16. 11. 2017

Vyřízení žádosti o poskytnutí informace dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu
k informacím, ve znění pozdějších předpisů

Vážený pane Svobodo,
k Vaší žádosti o poskytnutí informace dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím,
ve znění pozdějších předpisů, doručené Úřadu městského obvodu Ústí nad Labem – Střekov dne 3. 11.
2017, v níž žádáte o informace:
1) proč skončil ve funkci tajemníka ing. Prokop,
2) byly to osobní či pracovní důvody?,
3) pokud pracovní uveďte konkrétně které a kdo rozhodl, že ve funkci skončí,
4) bylo výběrové řízení na obsazení funkce tajemník?,
5) pokud ano kolik se přihlásilo uchazečů, tady prosím jmenovitě,
6) jaká byla kritéria pro výběr,
7) prosím jmenovitě pořadí výběrového řízení,
8) kdo byl v komisi a jak hlasoval.
Vám sděluji následující:
k bodům 1 – 3): V případě ukončení pracovního poměru s Ing. Janem Prokopem využil zaměstnavatel
§ 66 zákoníku práce, tedy zrušení pracovního poměru ve zkušební době, a to bez udání
důvodu. Statutárním orgánem zaměstnavatele je v případě tajemníka úřadu starosta.
k bodu 4): Ano.
k bodu 5): Počet podaných přihlášek do výběrového řízení byl 2 (slovy dvě), a to uchazečů s iniciály
SD a KS. Celá jména uchazečů jsou v souladu se zákonem o úřednících uvedena ve zprávě
výběrové komise, která je k nahlédnutí na úřadu městského obvodu.
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k bodu 6):

k bodu 7):

k bodu 8):

Kritéria pro přihlášení a výběr uchazečů byla uvedena v oznámení o vyhlášení výběrového
řízení, zveřejněném na úřední desce ÚMO ve dnech 7. – 23. 8. 2017, a to:
a) kritéria dle § 4 a § 5 zákona o úřednících samosprávných celků,
b) kritéria stanovená ÚMO Střekov:
 ukončené VŠ nebo SŠ vzdělání,
 znalost právních předpisů související s vykonávanou činností v oblasti samostatné
a přenesené působnosti,
 pokročilá znalost MS Office,
 manažerské znalosti a dovednosti,
 ekonomické a technické povědomí,
 ukončené vzdělání vedoucího úřadu (výhodou).
Pořadí uchazečů, po vyhodnocení doložených písemných materiálů a osobních pohovorů je
následující: 1. KS, 2. SD. Celá jména uchazečů jsou v souladu se zákonem o úřednících
uvedena ve zprávě výběrové komise, která je k nahlédnutí na úřadu městského obvodu.
Členové výběrové komise, jmenovaní v souladu se zákonem o úřednících, byli následující:
Ing. Eva Outlá, předsedkyně výběrové komise
Členky výběrové komise: Mgr. Darina Kaliničová, Mgr. Hana Štrymplová, Ivana
Voldánová, Pavlína Pechová.
Při výběru uchazečů nedochází k hlasování, výběrová komise pouze doporučuje pořadí
uchazečů – viz bod 7. O tom, s kým bude následně uzavřen pracovní poměr, rozhoduje
v souladu se zákonem o úředních ten, kdo je oprávněn ke jmenování, v tomto případě
starosta, za podmínky souhlasu tajemníka Magistrátu města Ústí nad Labem.

S pozdravem,

Ing. Mgr. Kamil Dominik Slapnička
tajemník
(opatřeno elektronickým podpisem)
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