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Odbor
Zpracoval
Mgr. Dušan Rejl
sociálních věcí,
27.07.2020
školství a
Předkládá
Mgr. Tomáš Eichler
zdravotnictví
Výsledky výběrového řízení – Domov pro seniory Trutnov
RM_2020-533/11
Porada vedení
dopor uč uj e
01.01
radě města přijmout níže uvedené usnesení.
Rada města Trutnova
schvaluje
01.01
předložené výsledky výběrového řízení na obsazení pracovního místa
ředitele/ředitelky příspěvkové organizace Domov pro seniory Trutnov.
20.07.2020

Důvodová zpráva:
Město Trutnov vyhlásilo výběrové řízení na obsazení pracovního místa ředitele/ředitelky příspěvkové
organizace Domov pro seniory Trutnov usnesením Rady města Trutnova RM_2020-533/11 ze dne
01.06.2020.
V termínu stanoveném ve vyhlášení tohoto výběrového řízení, tj. nejpozději do 30.06.2020 (do 13:00 hodin),
bylo podáno 8 přihlášek. Komise pro výběrové řízení se na svém 1. jednání, které se uskutečnilo
01.07.2020, jednomyslně usnesla, že všech 8 uchazečů splňuje podmínky vyhlášeného výběrového řízení a
tudíž budou také všichni pozváni k ústnímu pohovoru. Komise se zároveň dohodla, že pořadí vhodných
uchazečů bude stanoveno každým jednotlivým členem komise a do výsledného součtu umístění každého
uchazeče se nebude započítávat jedno nejlepší a jedno nejhorší umístění. Podrobnosti jsou uvedeny
v Zápisu z 1. jednání komise (viz příloha).
Vlastní výběrové řízení se uskutečnilo 09.07.2020. Na základě ústního pohovoru se všemi 8 uchazeči se
komise usnesla o jejich vhodnosti/nevhodnosti, resp. v případě vhodných uchazečů stanovila jejich
výsledné pořadí, které předkládá Radě města Trutnova ke schválení. Podrobnosti jsou uvedeny v Zápisu o
průběhu výběrového řízení (viz příloha).
Pokud Rada města Trutnova schválí výsledky tohoto výběrového řízení, bude na její další schůzi předložen
materiál, na základě kterého RM jmenuje nejlépe umístěného uchazeče v tomto výběrovém řízení do
funkce ředitele Domova pro seniory Trutnov (termín bude s tímto uchazečem dopředu domluven) a
současně stanoví nově jmenovanému řediteli plat.
Přílohy:
Zápis z 1. jednání komise
Zápis o průběhu výběrového řízení
Datum: 22.07.2020

Podpis vedoucího odboru:

Mgr. Dušan Rejl v. r.

