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Rada města Neratovice v souladu s § 102 odst. 2 písm. b) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní 

zřízení), v platném znění, svým usnesením č. RM/10/37/20 ze dne 13. května 2020 vyhlašuje 

 

VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ 
na obsazení vedoucího pracovního místa ředitele/ředitelky příspěvkové organizace  

SPOLEČENSKÝ DŮM NERATOVICE, NÁM. REPUBLIKY 1399, OKRES MĚLNÍK 

 
Požadavky na uchazeče:  

• středoškolské vzdělání zakončené maturitní zkouškou nebo absolutoriem, vysokoškolské 

vzdělání výhodou (nejlépe uměleckého směru),  

• praxe v oboru a v řídící (manažerské) funkci - výhodou 

• osobnostní předpoklady pro pracovní místo ředitele/ředitelky organizace (zejména dobré 

řídící, komunikační a organizační schopnosti), 

• orientace v oboru a všeobecný kulturní přehled, 

• znalost základních principů a právních předpisů týkajících se příspěvkových organizací - 

výhodou, 

• občanská bezúhonnost (splnění tohoto předpokladu uchazeč doloží výpisem z Rejstříku trestů, 

který nesmí být starší než 3 měsíce), 

• způsobilost k právním úkonům (splnění tohoto předpokladu uchazeč doloží čestným 

prohlášením), 

• znalost anglického nebo německého jazyka – výhodou, 

• znalost práce na PC, 

• řidičský průkaz skupiny B - výhodou. 
 

Obsahové náležitosti přihlášky: 
• jméno, příjmení, titul, 

• datum a místo narození, 

• státní příslušnost, 

• místo trvalého pobytu, příp. korespondenční adresa, 

• číslo občanského průkazu (případně číslo dokladu o povolení k pobytu, jde-li o cizího státního 

občana), 

• kontaktní spojení (e-mail, ID datové schránky, tel. spojení), 

• podpis. 

 
K přihlášce přiložte: 

• strukturovaný profesní životopis včetně údajů o dosavadní praxi, odborných znalostech a 

dovednostech uchazeče, 

• motivační dopis, 

• písemnou koncepci řízení a rozvoje organizace na roky 2020 – 2025 v rozsahu max. 6 stran 

formátu A4, 

• úředně ověřenou kopii dokladů o nejvyšším dosaženém vzdělání, 

• čestné prohlášení o způsobilosti k právním úkonům, 

• výpis z evidence Rejstříku trestů (ne starší 3 měsíců), 

• jiné doklady prokazující znalosti či dovednosti uplatnitelné na dané pozici. 

 

K výběrovému řízení budou přijaty pouze přihlášky doložené kompletními náležitostmi.  

 

Přihlášku, životopis, čestné prohlášení a koncepci rozvoje organizace vlastnoručně podepište. 
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Předpokládaný nástup  do funkce: 1. září 2020 
 

Přihlášku s uvedenými doklady doručte do 13. června 2020 na adresu: Městský úřad Neratovice, 

odbor školství a vnějších vztahů, Kojetická 1028, 277 11 Neratovice. 

Přihláška doručená po stanoveném termínu bude uchazeči vrácena bez dalšího projednání.   

 
Obálku označte slovy: „VŘ - SPOLDUM NERATOVICE – NEOTVÍRAT“  
 
Vyhlašovatel si vyhrazuje právo zrušit výběrové řízení v jeho průběhu nebo nevybrat žádného 

uchazeče. 

 

Bližší informace na telefonním čísle: +420 315 650 449 – Mgr. Michaela Kučerová, vedoucí odboru 

školství a vnějších vztahů. 

 

 

 

 

 

Ing. Roman Kroužecký v. r. 

starosta města 

 

 

 

 

 


