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Oznámení 

Oznámení o vyhlášení výb ěrového řízení 

Rada městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz vyhlašuje výběrové řízení na obsazení funkce 
ředitele/ky Centra kultury a vzd ělávání Moravská Ostrava, p říspěvková organizace,  se sídlem 
Sokolská třída 175/26, 702 00 Ostrava, IČ 68917066 

Místo výkonu 
práce: Ostrava 

Další informace: pracovní poměr na dobu neurčitou 

Předpoklady: - státní občan ČR nebo cizí státní občan, který má v ČR trvalý pobyt, 

- dosažení věku 18 let, 

- způsobilost k právním jednáním, 

- bezúhonnost, 

- zdravotní způsobilost, 

- ovládání jednacího jazyka, 

- splnění předpokladů stanovených zákonem č. 451/1991 Sb., kterým se stanoví 
některé další předpoklady pro výkon některých funkcí ve státních orgánech a 
organizacích České a Slovenské Federativní republiky, České republiky a 
Slovenské republiky, ve znění pozdějších předpisů; předpoklady podle 
tohoto ustanovení neprokazují osoby narozené po 1. prosinci 1971. 

Kvalifika ční 
předpoklady: 

vysokoškolské vzdělání v magisterském studijním programu nebo vysokoškolské 
vzdělání v bakalářském studijním programu  

Jiné požadavky: - znalost základních principů a právních předpisů týkajících se příspěvkových 
organizací, 

- minimálně tříletá praxe v řídící funkci, 

- praxe v oblasti kultury nebo produkce výhodou, 

- manažerské dovednosti, 

- výborná znalost českého jazyka, komunikativní a organizační schopnosti na 
vysoké úrovni, 

- vysoké pracovní nasazení, odolnost vůči stresu.  
Předpokládané 
datum nástupu: 1. července 2019 

Platová t řída 
odpovídající druhu 
práce: 

12. platová třída (dle zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších 
předpisů a nařízení vlády č. 341/2017 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve 
veřejných službách a správě, ve znění pozdějších předpisů) 

Způsob a místo 
podání p řihlášky: 
 
Lhůta pro podání 
přihlášky: 

poštou na adresu nebo osobním doručením v podatelně úřadu, a to v uzavřené 
obálce označené „Výb ěrové řízení – ředitel/ka Centra kultury a vzdělávání 
Moravská Ostrava“ 
11. března 2019 

(o datu podání rozhoduje podací razítko pošty nebo podatelny úřadu) 
Adresa pro podání 
přihlášky: 

Úřad městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz  

Odbor strategického rozvoje, školství a volnočasových aktivit 

náměstí Dr. E. Beneše 555/6 

729 29 Ostrava 
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Oznámení 

Povinné náležitosti 
přihlášky: 

- jméno, příjmení a titul uchazeče 

- datum a místo narození uchazeče 

- státní příslušnost uchazeče 

- místo trvalého pobytu uchazeče 

- číslo občanského průkazu nebo číslo dokladu o povolení k pobytu, 
jde-li  o cizího státního občana 

- e-mail, telefonní kontakt 

- datum a podpis uchazeče 
Přihláškou se rozumí samostatný doklad, nelze ji nahr adit údaji uvedenými v pr ůvodním dopise, 
životopise apod.  
Doklady, které 
uchazeč připojí 
k přihlášce: 

- životopis s údaji o dosavadních zaměstnáních a odborných znalostech 
a dovednostech včetně základní charakteristiky vykonávaných funkcí, 

- výpis z evidence Rejstříku trestů (tzn. originál dokladu nebo jeho ověřená 
kopie) ne starší než 3 měsíce, cizí státní příslušník obdobný doklad (výpis lze 
pořídit na počkání za poplatek 100 Kč v místech označených CzechPOINT), 

- ověřenou kopii dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání, 
- vlastní návrh koncepce rozvoje příspěvkové organizace v rozsahu 

maximálně 5 stran formátu A4, 

- informace o zpracování osobních údajů uchazeče poskytnuté v přihlášce 
k výběrovému řízení poskytované v souladu s nařízením Evropského 
parlamentu a Rady (EU) č. 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). 

K výběrovému řízení budou přijaty přihlášky doložené kompletními doklady – přihlášku (včetně 
informací o zpracování osobních údajů), životopis a koncepci rozvoje příspěvkové organizace opatřete 
vlastnoručním podpisem. 

Formulář přihlášky je dostupný na internetové adrese: https://moap.ostrava.cz/cs/radnice/volna-mista  
 
Vyhlašovatel si vyhrazuje právo výběrové řízení i bez uvedení důvodu kdykoliv v jeho průběhu zrušit 
nebo nevybrat žádného z uchazečů. 
 

V Ostravě dne  

 

 

________________________________ 

Ing. Zuzana Ožanová 

starostka městského obvodu 


