
Město Zákupy 

starosta  

Borská 5, 471 23 Zákupy 
 

  

Rada města Zákupy v souladu s ustanovením § 102 odst. 2 písm. b) zákona č. 128/2000 Sb., 

o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů 

vyhlašuje výběrové řízení 

na obsazení pracovního místa ředitele/ředitelky  

Domova důchodců a domu s pečovatelskou službou Zákupy, příspěvková 

organizace. 
 

 

Požadavky pro výkon činnosti ředitele/ředitelky: 

• ukončené vysokoškolské vzdělání – výhodou se zaměřením na sociální oblast (sociální 

politiku, sociální pedagogiku, sociální péči, speciální pedagogiku a příbuzné obory) nebo 

se zaměřením na ekonomii 

• výhodou praxe v oblasti poskytování sociálních služeb 

• zkušenosti s vedením a motivací pracovníků, komunikativnost 

• organizační a řídící předpoklady 

• orientační znalost hospodaření příspěvkových organizací 

• občanská a morální bezúhonnost 

• znalost zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů (dále 

jen „zákon o sociálních službách“), znalost a aplikace standardů kvality sociálních služeb, 

povinností poskytovatele a k této oblasti vztahujících se částí zákona o sociálních 

službách 

• přehled o právních předpisech týkajících se problematiky příspěvkových organizací 

a personálního řízení 

• velmi dobrá znalost MS Office 

• řidičský průkaz skupiny „B“ (aktivní řidič) 

• odolnost vůči stresu, vysoké pracovní nasazení 

 

Přihláška do výběrového řízení musí obsahovat: 

• jméno, příjmení, titul 

• datum a místo narození 

• státní příslušnost 

• místo trvalého pobytu 

• číslo občanského průkazu 

• telefonní kontakt, email 

• datum a podpis 

 

K přihlášce připojte: 

• strukturovaný životopis 

• ověřenou kopii dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání 

• výpis z evidence rejstříku trestů (ne starší než 3 měsíce) 

• návrh koncepce rozvoje a vedení organizace připravený k ústní prezentaci před komisí 

v maximálním rozsahu 15 minut (písemná forma výhodou) 

 

 



Platové zařazení: 

• platová třída 11, 12 (dle nařízení vlády č. 341/2017 Sb., o platových poměrech 

zaměstnanců ve veřejných službách a správě, ve znění pozdějších předpisů) 

• příplatek za vedení 

• osobní příplatek 

 

Termín nástupu: 

• od 1. 10. 2020 nebo dle dohody 

 

 

Zasílání přihlášek: 

Písemně v zalepené obálce s nápisem „Výběrové řízení – ředitel/ředitelka DD a DPS Zákupy“ 

na adresu: Městský úřad Zákupy, Borská 5, 471 23 Zákupy. Přihlášku doručte nejpozději 

do 12:00 hodin dne 25. 9. 2020 na podatelnu městského úřadu.  

 

Upozornění: 

Ústní pohovor pro uchazeče splňující podmínky výběrového řízení proběhne dne 29. 9. 2020 

od 9:00 hodin v budově MěÚ Zákupy. O přesném času budou uchazeči telefonicky 

informováni. 

 

Více informací poskytne Marie Svobodová, vedoucí hospodářsko-správního odboru 

MěÚ Zákupy, na tel. č. 775 175 004. 

 

 

 

Vyhlašovatel si vyhrazuje právo zrušit toto výběrové řízení kdykoliv v jeho průběhu. 

 

 

 

 

V Zákupech dne 9. 9. 2020      Ing. Radek Lípa 

           starosta města  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Na úřední desce vyvěšeno dne: 9. 9. 2020 

 

Z úřední desky sejmuto dne: 
 

 


