Důvodová zpráva:
Dle zákona o krajích vykonává Rada Olomouckého kraje (dále jen ROK) zřizovatelské
kompetence ve vztahu k příspěvkovým organizacím zřizovaným Olomouckým krajem,
včetně jmenování ředitelů a stanovování jejich platu.
Dne 23. 7. 2018 schválila ROK pod UR/46/47/2018 vyhlášení výběrového řízení na
vedoucí pracovní místo ředitele/ky Muzea a galerie v Prostějově, příspěvkové organizace.
Výběrové řízení se konalo dne 12. 9. 2018. Předkladatel a zpracovatel předkládají ROK
výsledek výběrového řízení.
Výběrového řízení se zúčastnilo pět uchazečů, a to:
a)
umělec a architekt
b)

vedoucí oddělení stavby a

dřeva
c) Mgr. Soňa Provazová,
v současné době sociální
pracovnice v Centru sociálních služeb Prostějov, příspěvková organizace,
d)
kurátore)
vedoucí nákupu
Výběrová komise doporučila za vhodnou ke jmenování na vedoucí pracovní místo
ředitelky příspěvkové organizace uchazečku:
Mgr. Soňu Provazovou
Složení výběrové komise, která o doporučení rozhodla:
předseda výběrové komise
Mgr. František Jura
členové výběrové komise
Ing. Milan Klimeš
RNDr., Bc. Iveta Tichá
PhDr. Marie Gronychová
Ing. Břetislav Holásek
PhDr. Jindřich Garčic

náměstek hejtmana Olomouckého kraje, člen určený
zřizovatelem
náměstek hejtmana Olomouckého kraje, člen určený
zřizovatelem
vedoucí Odboru školství, sportu a kultury Krajského
úřadu Olomouckého kraje
ředitelka Vlastivědného muzea v Šumperku, příspěvkové
organizace
ředitel Vlastivědného muzea v Olomouci
odborník v oblasti kultury

Předkladatel a zpracovatel navrhují ROK jmenovat Mgr. Soňu Provazovou na
vedoucí pracovní místo ředitelky Muzea a galerie v Prostějově, příspěvkové
organizace, s účinností od 1. 11. 2018. Současně navrhují schválit jmenované tento
plat (uvedeno v Kč):
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Tarifní plat
Příplatek za vedení
Celkem
Zápis z výběrového řízení je k nahlédnutí na OSKPP.

Připomínkové řízení
Materiál byl projednán
Odbor podpory řízení
příspěvkových organizací

Dne

Výsledek

10. 10. 2018

Bez připomínek.

Právník úřadu

10. 10. 2018

Připomínky zapracovány.
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