STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC

Poznámka: Zveřejněna je pouze upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu
zveřejňovaných osobních údajů podle nařízení Evropského parlamentu a rady (EU)
2016/679 , o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o
volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně
osobních údajů a aplikačních zákonů ČR).
Nejsou dotčena práva podle § 16 odst. 2 písm. e) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní
zřízení) oprávněných osob uvedených v § 16 a § 17 téhož zákona.
4. schůze rady města dne: 18.02.2020
Bod pořadu jednání: 50
Vyhlášení výběrového řízení na obsazení funkce ředitele TSML, p. o.
Stručný obsah: Předmětem tohoto materiálu je vypsání výběrového řízení na ředitele
Technických služeb města Liberce, p. o., včetně jmenování členů výběrové komise.

MML, Odbor správy veřejného majetku
Důvod předložení: vypsání výběrového řízení na ředitele městské společnosti
Zpracoval:

Hýbner Lukáš, Mgr. - pověřen zastupováním výkonu funkce vedoucího odboru
správy veřejného majetku

Projednáno s:

Mgr. Jiřím Šolcem, náměstkem primátora pro technickou správu města a
informační technologie

Předkládá:

Hýbner Lukáš, Mgr. - pověřen zastupováním výkonu funkce vedoucího odboru
správy veřejného majetku

K projednání v radě přizván(a):
Předpokládaná doba projednání (min): 5
Po schválení předložit na jednání:
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Návrh usnesení
Rada města po projednání
schvaluje
vyhlášení výběrového řízení na obsazení funkce ředitele společnosti Technické služby
města Liberec, p.o. dle přílohy č. 1
jmenuje
výběrovou komisi pro výběrové řízení na obsazení funkce ředitele společnosti Technické
služby města Liberec, p.o., a to v tomto složení:
Mgr. Jiří Šolc, náměstek primátora pro technickou správu města a informační technologie
Ing. Zbyněk Karban, náměstek primátora pro ekonomiku
Mgr. Petr Židek, MPA, člen Rady města a Zastupitelstva města Liberec
Ing. Martin Čech, tajemník Magistrátu města Liberec
Ing. Lucie Sládková, vedoucí odboru ekologie a veřejného prostoru
Mgr. Lukáš Hýbner, pověřen zastupováním funkce vedoucího odboru správy veřejného
majetku
Ing. Jiří Kovačičin, vedoucí oddělení technické správy
Miroslav Křepel, vedoucí personálního oddělení
ukládá
zajistit ve spolupráci s odborem vnitřních věcí vyhlášení výběrového řízení na obsazení
funkce ředitele společnosti Technické služby města Liberec, p.o.
P: Hýbner Lukáš, Mgr. - pověřen zastupováním výkonu funkce vedoucího odboru správy veřejného
majetku
T: 28.02.2020
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Důvodová zpráva
Odbor správy veřejného majetku předkládá radě města návrh textu zadávacích podmínek pro výběr
ředitele společnosti Technické služby města Liberec, p.o. (viz příloha č. 1). Jedná se o funkci s
předpokládaným termínem nástupu od 1. 6. 2020. Po schválení zadávacích podmínek radou města bude
text výběrového řízení zveřejněn především na úřední desce magistrátu a webu města. Termín
předložení přihlášky je navrhován ve lhůtě 3 týdnů od zveřejnění výběrového řízení (přesné datum bude
stanoveno až v závislosti na skutečném zveřejnění).
Je také navrhováno schválit obsazení výběrové komise současně se schválením zadávacích podmínek,
aby členové byli známí již v době vypsání a ušetřil se čas i dalších materiál do orgánů města s jejich
jmenováním. Struktura výběrové komise je navrhována ve složení: primátor, vybraní členové vedení
města, zástupce opozice, zástupce personálního oddělení SML a zástupci odborů SML.
Příloha materiálu je neveřejná z důvodu přípravy výběrového řízení, kde se dá očekávat po projednání
změna textu samotné výzvy. Neuveřejněním přílohy materiálu tak předejdeme případným dohadům ze
strany veřejnosti v případě rozporu mezi přílohou materiálu a ostrou verzí vyvěšenou na úřední desce.
Přílohy: materiál neobsahuje žádné přílohy.
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