Zastupitelstvo města Plzně dne: 10. 12. 2015

PRIM/4

Předloženo na stůl!

INFORMATIVNÍ ZPRÁVA
pro jednání ZMP dne: 10. 12. 2015
Ve věci:

Výsledku výběrového řízení na pozici tajemník/tajemnice Magistrátu
města Plzně.

Výběrové řízení vyhlásil primátor města Plzně v souladu se zákonem č. 312/2002 Sb., o
úřednících územních samosprávných celků dne 16. 10. 2015, formou inzerce na úřední desce
a internetových stránkách MMP. Příjem přihlášek byl ukončen dne 2. 11. 2015
Primátor města jmenoval výběrovou komisi:
Helena Matoušová (členka RMP)
Mgr. Tereza Coufalová, MBA (Odbor personální MMP)
Mgr. Jiří Marek (Odbor registru vozidel a řidičů MMP)
Ing. Jan Michálek (člen RHK PK)
Pavel Janouškovec (člen ZMP)
Ing. Pavel Kotas (člen RMP)
Stanovené kvalifikační a odborné požadavky:










ukončené vysokoškolské vzdělání v magisterském či inženýrském studijním programu nejlépe
právního, ekonomického nebo technického směru,
znalost personální problematiky,
znalost problematiky veřejné správy a znalost příslušné legislativy,
manažerské dovednosti a organizační schopnosti na nadstandardní úrovni,
dobrá znalost práce s PC,
řidičský průkaz skupiny „B“,
zvláštní odborná způsobilost podle ustanovení § 21 zákona nebo absolvování vzdělávání podle
ustanovení § 27 zákona výhodou,
znalost světového jazyka,
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Předpoklady pro vznik pracovního poměru - ustanovení § 4 a 5 zákona č. 321/2002 Sb. a jsou to
zejména:









státní občanství ČR nebo trvalý pobyt v ČR,
způsobilost k právním úkonům,
bezúhonnost ve smyslu ustanovení § 4 odst. 2 zákona,
ovládání jednacího jazyka,
nejméně čtyřletá praxe jako vedoucí zaměstnanec nebo při výkonu správních činností
v pracovním poměru k územnímu samosprávnému celku nebo při výkonu státní správy
v pracovním nebo služebním poměru ke státu nebo ve funkci člena zastupitelstva územního
samosprávného celku dlouhodobě uvolněného pro výkon funkce,
délka praxe podle výše uvedeného musí být splněna v průběhu 8 let bezprostředně
předcházejících jmenování do funkce,
splnění předpokladů stanovených zákonem č. 451/1991 Sb.

Seznam přihlášených uchazečů:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Ing. Alena Botlíková
Ing. Lucie Mičolová
Mgr. Jitka Sochorová
Ing. Jan Tůma, MPA
Mgr. Petr Vágner
Mgr. Václav Váchal
JUDr. Jana Herejková

Seznam uchazečů, kteří předložili úplné přihlášky a splňují zadané odborné
a kvalifikační předpoklady:
1.
2.
3.
4.
5.

Ing. Alena Botlíková
Mgr. Jitka Sochorová
Ing. Jan Tůma, MPA
Mgr. Petr Vágner
Mgr. Václav Váchal

Uchazeči, kteří splnili odborné a kvalifikační předpoklady absolvovali odborný písemný test, a to
s následujícími výsledky:
Mgr. Petr Vágner
Mgr. Václav Váchal
Ing. Jan Tůma, MPA
Mgr. Jitka Sochorová

38,5 bodu
35 bodů
31,5 bodu
17 bodů

Celkový počet bodů byl 40.
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S ohledem na výsledky odborného testu, postoupili do dalšího kola (psychologické testy) tito
uchazeči:
Mgr. Petr Vágner
Mgr. Václav Váchal
Ing. Jan Tůma, MPA
Dne 2. 12. 2015 se konalo poslední kolo výběrového řízení, a sice ústní pohovory. S ohledem na
výsledky všech částí výběrového řízení doporučila výběrová komise primátorovi města Plzně
jmenovat na pozici tajemníka Magistrátu města Plzně pana Mgr. Václava Váchala.
Primátor města Plzně jmenuje, na základě předpokládaného souhlasu ředitele KÚ PK, na pozici
tajemníka Magistrátu města Plzně pana Mgr. Václava Váchala, a to s účinností ode dne 1. 1. 2016.

Zprávu předkládá:
Zprávu zpracoval dne:
Schůze ZMP se zúčastní:
Obsah zprávy projednán:

Martin Zrzavecký
Primátor města Plzně
Tereza Coufalová
Vedoucí PERS MMP
Martin Zrzavecký, Primátor města Plzně
Na RMP 10.12.2015
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