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Oznámení o výběrovém řízení na obsazení pozice manažer transformace 
příspěvkové organizace Městská knihovna 

  
 

Na základě usnesení č. 81/2019 ze 6. zasedání Zastupitelstva města Český Brod, které dne 5. června 2019 souhlasilo 
s transformací IC Český Brod a KD Svět rozšířením stávající příspěvkové organizace Městská knihovna Český Brod o 
činnosti IC a KD Svět a v souladu s § 102 odst. 2 písm. b) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění: 
 
Rada města Český Brod vyhlašuje výběrové řízení na manažera transformace příspěvkové organizace Městská knihovna, náměstí 
Arnošta z Pardubic 1, 282 01  Český Brod. 

Zřizovatel: Město Český Brod 

Druh práce: Manažer transformace Městské knihovny Český Brod 

Právní forma: Příspěvková organizace 

Místo výkonu práce: Český Brod 

Zákonné  předpoklady:  Státní občan ČR nebo fyzická osoba, která je cizím státním příslušníkem a má v ČR trvalý 
pobyt, dosažení věku 18 let, způsobilost k právním úkonům, občanská a trestní bezúhonnost, ovládání českého 
jazyka. 

Kvalifikační předpoklady: Vysokoškolské vzdělání v magisterském nebo v bakalářském studijním programu. Výhodou 
je dokončené studium se zaměřením na jeden z oborů: umělecký, humanitní, ekonomický, právní. 

Platové zařazení: 11. platová třída dle nařízení vlády č.564/2006 Sb. o platových poměrech zaměstnanců 
ve veřejných službách a správě, v platném znění (zařazení dle katalogu prací 1.01.12) 

Jiné požadavky: 

o Dobré organizační, komunikační, rétorické a řídící schopnosti. 
o Praxe v oboru a v řídicí funkci kulturní organizace výhodou. 
o Spolehlivost, schopnost vést a motivovat tým lidí. 
o Znalost problematiky ekonomiky příspěvkové organizace a řidičský průkaz  skupiny B výhodou. 

o Vysoké pracovní nasazení, samostatnost a flexibilita, včetně časové, s ohledem na konání řady akcí 
o víkendech. 

o Výborná znalost českého jazyka, komunikativní znalost 1 cizího jazyka. 

o Pokročilá znalost práce IT (grafické programy, správa webových stránek, zkušenost s publikováním 
na sociálních sítích) výhodou. 

o Orientace v oblasti kultury a všeobecný kulturní přehled včetně znalosti místního kulturního prostředí. 
o Zkušenost s pořádáním větších kulturních akcí výhodou. 

 Písemně zašlete: 

1. Přihlášku, která obsahuje: jméno, příjmení a titul uchazeče, datum a místo narození, státní příslušnost, 
místo trvalého pobytu, kontaktní adresu, telefon, e-mail, datum a podpis uchazeče. 

2. Úředně ověřenou kopii dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání (v případě absolvování VŠ studia v 
zahraničí nostrifikační potvrzení příslušné oborové VŠ v ČR). 
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3. Originál výpisu z evidence Rejstříku trestů (ne starší 3 měsíců)u cizích státních příslušníků též obdobný 
doklad osvědčující bezúhonnost vydaný domovským státem; pokud takový doklad domovský stát 
nevydává, doloží se bezúhonnost čestným prohlášením. 

4. Čestné prohlášení, že uchazeč splňuje podmínky stanovené 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 (tzv. lustrační zákon) - nedokládají 
uchazeči narozeni po 01.12.1971. 

5. Strukturovaný životopis s údaji o dosavadních zaměstnáních a odborných znalostech a dovednostech. 
6. Zpracovanou koncepci transformace řízení a rozvoje příspěvkové organizace MK Český Brod na roky 2020 –

 2024 (rozsah: 4-6 strany formátu A4, velikost písma: 12, řádkování: 1,5), způsobu propagace města a jeho 
příspěvkových a neziskových organizací včetně návrhu organizační struktury a financování organizace při 
zajištění nejméně dosavadní úrovně kvality knihovnických služeb a rozšíření o služby informačního centra 
Český Brod a KD SVĚT. 

7. Písemný souhlas se zpracováním osobních údajů pro účely tohoto výběrového řízení ve smyslu Nařízení 
Evropského parlamentu a Rady EU č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním 
osobních údajů (GDPR). 

K výběrovému řízení budou přijaty pouze přihlášky podané do uvedeného termínu a doložené kompletními 
doklady. 

Předpokládaný nástup do funkce: 01.08.2019, případně po dohodě. 

Přihlášky zasílejte se všemi požadovanými náležitostmi a přílohami. Později zaslané přihlášky nemůžeme zařadit do 
výběrového řízení. 

Lhůta pro podání přihlášky: nejpozději do 23.07.2019 

Forma přihlášky: písemná 

Místo a způsob podání přihlášky: Městský úřad Český Brod, osobně na podatelně nebo prostřednictvím pošty, v 
zalepené obálce označené slovy „NEOTVÍRAT - VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ - MANAŽER MK ČB" 
Adresa, na kterou se přihláška odesílá: Městský úřad Český Brod, Odbor tajemníka, nám. Husovo 70, 282 01 Český 
Brod. 

 
Přihlášení uchazeči, kteří splňují výše uvedené předpoklady, jsou tímto zváni k ústním pohovorům, které 
se uskuteční od 09:00 hod. dne 25.07.2019 na Městském úřadě v Českém Brodě, nám. Husovo 70, 1. p. 
(kancelář starosty) 
 
Veřejná výzva byla vyvěšena na úřední desce dne 02.07.2019 
Veřejná výzva byla uveřejněna na www.cesbrod.cz dne 02.07.2019  
 
 
 
V Českém Brodě dne 02.07.2019 
 
 
 
Bc. Jakub Nekolný v.r.      otisk úředního razítka 
starosta města 
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