Odpověď dle zákona č. 106/1999 Sb.
Předmět žádosti:
Povinnému subjektu byla doručena žádost, jejímž prostřednictvím se na povinný
subjekt obrátil žadatel se svou žádostí o informace podle zákona o svobodném
přístupu k informacím. Ve své žádosti požadoval tyto informace:
1) Zaslání jmen a pracovního zařazení kandidátů/kandidátek, které byly
zvoleny/jmenovány do komise pro výběr ředitele Krajského úřadu
Olomouckého kraje.
2) Zaslání jmen kandidátů na post ředitele Krajského úřadu Olomouckého
kraje. Všichni kandidáti souhlasili s poskytnutím osobních údajů pro
účely výběrového řízení ve smyslu zákona 101/2000 Sb., o ochraně
osobních údajů.
3) Zaslání protokolů o výběrovém řízení.
4) Zaslání výsledků psychotestů jednotlivých uchazečů (např. jejich
konečné umístění).
5) Zaslání bodových hodnocení všech uchazečů jednotlivými členy komise.
Poskytnuté informace:
K dotazu č. 1:
Výběrová komise byla jmenována ve složení:
Ladislav Okleštěk, hejtman Olomouckého kraje – předseda
Mgr. Jiří Zemánek, 1. náměstek hejtmana Olomouckého kraje – člen
Mgr. Ing. Taťána Malá – náměstkyně hejtmana Jihomoravského kraje, člen
Ing. Luděk Niče, vedoucí odboru tajemníka hejtmana – člen
Ing. Svatava Špalková, vedoucí odboru kancelář ředitele – člen (úředník)
Mgr. Hana Kamasová, vedoucí odboru majetkového právního a správních
činností – člen (úředník)
RNDr. Vlasta Vaidová, vedoucí oddělení účetnictví a výkaznictví – člen
(úředník)
Ladislav Hynek, náměstek hejtmana Olomouckého kraje – náhradník
K dotazu č. 2:
Seznam uchazečů ve výběrovém řízení v abecedním pořadí:
1. Libor A.

2. Lubomír B.
3. Jana D.
4. Jiří G.
5. Iva H.
6. Iva L.
7. Pavel M.
8. Hana M.
9. Ondřej P.
10. Monika S.
11. Martin Š.
12. Iveta T.
13. Dan V.
14. Marek Z.
15. Jan Z.
K dotazu č. 3:
Kopie Zprávy o posouzení uchazečů byla žadateli poskytnuta.
K dotazu č. 4:
Výsledek psychotestu byl žadateli poskytnut.
K dotazu č. 5:
Bodové hodnocení všech uchazečů jednotlivými členy komise bylo žadateli
poskytnuto.

Informace zpracovala:
13. 6. 2017, Ing. Svatava Špalková, Odbor kancelář ředitele.

