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Město Mnichovo Hradiště 

Masarykovo náměstí 1 

295 21 Mnichovo Hradiště 

Vážení, 

ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, vás tímto žádám o poskytnutí 

následujících informací k výběrovému řízení na jednatele kulturních zařízení Města Mnichovo 

Hradiště vedené pod ČJ: MH–KVÚ/10178/2017 

1) Kolik se výběrového řízení účastnilo uchazečů? 17 uchazečů 

2) Jakým způsobem byla výběrová komise určena?  

Usnesením Rady města č. 413 ze dne 23.10.2017 

3) Kdo ve výběrové komisi zasedal, jména a počet osob? 

Usnesení č. 413 

Rada města schvaluje při výkonu funkce Valné hromady společnosti Klub Mn. Hradiště s.r.o. a dle 
§ 102 odst. 2 písm. c) zák. č. 128/2000 Sb. o obcích, v platném znění, výběrovou komisi pro 
výběrové řízení na obsazení pozice jednatele společnosti Klub Mn. Hradiště s.r.o. ve složení: Mgr. 
Ondřej Lochman, Ph.D., PhDr. Lenka Sosnovcová, Mgr. Jana Dumková, Josef Flanderka, Ing. Aleš 
Jirásek.  

4) V jakých termínech výběrová komise zasedala? 16.10.2017, 24.10.2017 

5) Kdo z uchazečů byl pozván do užšího kola výběru? 

S ohledem na ochranu os. údajů dalších osob se tato informace veřejně neposkytuje. 
Žadateli byla informace poskytnuta v plném rozsahu. 

6) Proč a kdo z uchazečů nebyl pozván do užšího kola výběru? 

S ohledem na ochranu os. údajů dalších osob se tato informace veřejně neposkytuje. 
Žadateli byla informace poskytnuta v plném rozsahu. 

 
Komise se rozhodla z časových důvodů nepřizvat na osobní pohovor všechny uchazeče. Do 
užšího výběru byli přizváni uchazeči: 
- kteří mají předpoklady pro vedení společnosti 
- kteří zaujali svými náměty pro rozvoj společnosti  
- u kterých byl dle referencí a zkušeností předpoklad, že budou efektivně řešit současné 

personální zajištění ve společnosti 
 

7) Proč a kdo z uchazečů byl pozván do užšího kola výběru? 

Viz odpověď na otázku č. 5 a 6 

8) Kdy a jakým způsobem byli uchazeči informování o průběhu či ukončení výběrového řízení? 

Dne 25.10.2017 byli e-mailem kontaktováni uchazeči, kteří nebyli na pohovorech a po jmenování 
jednatele společnosti dne 27.11.2017 bylo všem uchazečům rozesláno vyrozumění o ukončení 
výběrového řízení. 

9) Jak výběrová komise rozhodla v mém případě:                                            ?  

Komise rozhodla o nepřizvání na pohovor.  

10) V případě mého vyřazení, prosím o sdělení konkrétních důvodů nesplnění podmínek. 
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Vybraní uchazeči do užšího kola výběru splňovali kvalifikační předpoklady přímo na uvedenou 
pozici ( např. středoškolské vzdělání  se zaměřením na řízení kulturních zařízení) nebo 
aktuálním pracovním zařazením a délkou praxe v této oblasti mohli nabídnout společnosti 
kvalitní pracovní potenciál a zkušenosti. 

 

Ve smyslu § 17 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb. žádám o potvrzení předpokládané výše úhrady 

nákladů, budou-li účtovány. 

Informace žádám poskytnout v elektronické formě a zaslat na výše uvedenou e-mailovou adresu 

(případně lze žádat poskytnutí informací poštou, nutno počítat s možnou úhradou). Za jejich 

poskytnutí předem děkuji. 

 

V                       5.12.2017 

 


