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Město Strakonice 

Rada města Strakonice  

Velké náměstí 2  

386 01 Strakonice  
  
  

 

 
Rada města Strakonice vyhlašuje výběrové řízení na pozici 

  
Ředitel/ředitelka příspěvkové organizace 

Správa tělovýchovných a rekreačních zařízení Strakonice (STARZ) 
 

 
Požadavky:   

 vysokoškolské vzdělání minimálně v bakalářském studijním programu, event. střední vzdělání s 

maturitní zkouškou s využitím ustanovení § 3 odst. 3 a 4 nařízení vlády č. 341/2017 Sb., v platném 

znění 

 minimálně 3 roky praxe v řídící funkci 

 manažerské schopnosti, organizační a komunikační schopnosti  

 znalost zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v platném znění 

 základní znalost pracovněprávních předpisů  

 vysoká flexibilita, spolehlivost, rozhodnost, občanská a morální bezúhonnost 

 uživatelská znalost práce na PC 

 řidičské oprávnění skupiny B 

 
Uvítáme: 

 zkušenosti z oblasti managementu a řízení lidských zdrojů 

 orientaci v ekonomické oblasti a v aktuálních procesech plánování a financování 
 aktivní znalost jednoho cizího jazyka (anglický jazyk, německý jazyk) 

 
Platové zařazení: 

 odměňování podle zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, nařízení vlády  č. 341/2017 Sb., o platových 

poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, nařízení vlády č. 222/2010 Sb., o katalogu 
prací ve veřejných službách a správě 

 platová třída 12 dle nařízení vlády č. 341/2017 Sb., v platném znění 

(příloha č. 1: 27 250 Kč – 40 120 Kč dle délky započitatelné praxe + příslušné příplatky) 

 
Přihlášku je možno předkládat pouze v písemné formě a musí obsahovat: 

 strukturovaný životopis uchazeče s údaji o dosavadních zaměstnáních a odborných dovednostech 

 motivační dopis uchazeče 

 písemně zpracovanou koncepci dlouhodobého rozvoje příspěvkové organizace Správa tělovýchovných 

a rekreačních zařízení Strakonice v rozsahu max. 10 stran formátu A4 
 výpis z evidence Rejstříku trestů ne starší než 3 měsíce, u cizích státních příslušníků též obdobný doklad 

osvědčující bezúhonnost vydaný domovským státem, pokud takový doklad domovský stát nevydává, 

doloží se bezúhonnost čestným prohlášením 

 ověřenou kopie dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání 
 osvědčení a čestné prohlášení dle § 4 zákona č. 451/1991 Sb., v platném znění 

(nevztahuje se na uchazeče narozené po 01.12.1971) 
 

V přihlášce dále uveďte kontakt (telefon, email). 
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Místo, způsob a lhůta pro podání přihlášek: 

Písemné přihlášky se všemi požadovanými přílohami do výběrového řízení doručte osobně na podatelnu 

Městského úřadu Strakonice, nebo zašlete na adresu Městský úřad Strakonice, Velké náměstí 2, 386 01 
Strakonice tak, aby na městský úřad byly doručeny nejpozději do 28.04.2023 

Obálku označte heslem: „Výběrové řízení – STARZ – NEOTVÍRAT“.   
Na přihlášky doručené po uvedeném termínu nebude brán zřetel.  

 

Bližší informace na č. tel. 383 321 886 
 

Osobní údaje uchazeče jsou shromažďovány a zpracovávány za účelem výběrového řízení.  
Veškeré zaslané dokumenty budou po ukončení výběrového řízení neúspěšným uchazečům neprodleně zaslány 

zpět.  
Městský úřad Strakonice v souladu s čl. 13 obecného nařízení č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti 

se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů informuje o zpracování osobních údajů 

uchazečů zveřejněním způsobem umožňujícím dálkový přístup na webových stránkách města 
http://www.strakonice.eu/gdpr 

 
Vyhlašovatel si vyhrazuje právo nevybrat žádného uchazeče a právo výběrové řízení v libovolné fázi zrušit bez 

udání důvodů. 

 
 

Ve Strakonicích 24.03.2023 
 

 
 

 

Mgr. Břetislav Hrdlička v. r.  
starosta 

 
 

 

 
 

 
 

 

Vyvěšeno: 24.03.2023 
Sejmuto:    
 
 


