Odpověď dle zákona č. 106/1999 Sb.
Předmět žádosti:
Předmětem žádosti ze dne 12. 1. 2021 byl požadavek na poskytnutí následujících
informací:
Rada Olomouckého kraje svým usnesením č. UR/9/40/2021 ze dne 1. 2. 2021
vyhlásila výběrová řízení na obsazení pracovních míst ředitel/ka Domova pro seniory
v Jesenci a Domu seniorů František Náměšť na Hané, obě příspěvkové organizace
Olomouckého kraje. Na základě výše uvedeného zákona č. 106/1999 Sb., o
svobodném přístupu k informacím žádám o poskytnutí informace týkající se obou
výběrových řízení, a to:
1) Kolik uchazečů se do VŘ přihlásilo?
2) Kolik uchazečů splnilo podmínky VŘ?
3) Kolik uchazečů bylo z VŘ vyřazeno a proč?
4) V kolika fázích VŘ probíhalo?
5) Jaká byla kritéria hodnocení uchazečů?
6) S kolika uchazeči byl veden ústní pohovor?
7) Zda byl do funkce vybrán některý z uchazečů?
8) Kdo byl členem výběrové komise?
9) Dále žádám o poskytnutí kopie písemné zprávy o posouzení a hodnocení
zájemců, popř. jinou zprávu, která tyto údaje obsahuje.
Poskytnutá informace:
Ad 1) Do výběrových řízení se přihlásilo celkem 12 osob (z toho 3 uchazeči na
pracovní místa ředitelů/ředitelek obou příspěvkových organizací).
Ad 2) Podmínky vyhlášených výběrových řízení splnili všichni přihlášení uchazeči.
Ad 3) Žádný uchazeč nebyl vyřazen.
Ad 4) Příjem žádostí (do 25. 2. 2021, 12:00 hodin), administrativní kolo (2. 3. 2021),
pohovory s uchazeči (10. 5. 2021).
Ad 5) Byly stanoveny pouze podmínky Radou Olomouckého kraje vyhlášeného
výběrového řízení, které byly vyhlášeny. Jiná kritéria nebyla stanovena.
Ad 6) Pohovory byly vedeny s 8 uchazeči.
Ad 7) Ano, byl.
Ad 8) Složení výběrové komise (členové byly jmenování Radou Olomouckého
kraje):
Předseda komise:
Mgr. Ivo Slavotínek, 1. náměstek hejtmana Olomouckého kraje
Členové komise:
Mgr. Lenka Olivová, ředitelka Domova pro seniory Tovačov, příspěvková
organizace

PhDr. Petr Prinz, ředitel Charity Olomouc
Mgr. Bc. Zbyněk Vočka, vedoucí Oddělení sociální pomoci Odboru sociálních
věcí KÚOK
Mgr. Valerie Navrátilová, vedoucí Oddělení plánování sociálních služeb
Odboru sociálních věcí KÚOK
Mgr. Michal Potocký, vedoucí
Moravskoslezského kraje, KÚ MK

Oddělení

rozvoje

sociálních

služeb

Mgr. Irena Sonntagová, vedoucí Odboru sociálních věcí KÚOK
Ad 9) Požadovaný dokument byl zaslán žadateli v anonymizované podobě.
Informaci zpracoval:
Dne 18. 5. 2021, Mgr. Michal Novák, odbor majetkový, právní a správních činností,
oddělení právní.
Počet listů: 1
Počet příloh: 1
Počet listů/svazků příloh: 2

