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Kostelec u Holešova 22.4.2021 

 

Dle bodu 7 zápisu ze zasedání RO č. 7/2021 konaného dne 12.4.2021 vyplývá, že byl 
projednáván výsledek konkurzu na ředitele/ředitelku příspěvkové organizace Mateřská škola, 
Kostelec u Holešova, okres Kroměříž. K uvedenému projednávanému bodu ani podanému 
protinávrhu Ing. Tomáše Marka nebyly v zápise přiloženy žádné přílohy či odůvodnění. 

V návaznosti na výše uvedené žádám dle §82 odst. b) a c) zákona č. 128/2000 Sb., jako 
zastupitel obce Kostelec u Holešova, o poskytnutí nížeuvedených informací. Preferuji 
poskytnutí v elektronické verzi (pdf) do datové schránky. Informace požaduji vyřídit 
způsobem a ve lhůtách dle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím, a to 
na základě stanoviska č. 1/2016 MV ČR ODK ze dne 13.4.2016. 

Požadované informace: 

1. Originální, plnohodnotný a všemi členy konkursní komise podepsaný „Zápis o průběhu 
konkursu na pracovní místo ředitele/ředitelky Mateřská škola, Kostelec u Holešova, okres 
Kroměříž“; konkurs se dle zápisu RO č. 7/2021 uskutečnil dne 8.4.2021. 

2. Vysvětlení radního Ing. Tomáše Marka ohledně jím předloženého protinávrhu jmenovat 
Marii Ševčíkovou ředitelkou příspěvkové organizace Mateřská škola, Kostelec u 
Holešova, okres Kroměříž. Ve vysvětlení žádám popsat a odůvodnit, v čem byl závěr 
odborné konkursní komise ohledně umístění Mgr. Magdy Ondráčkové na prvním místě 
pro něj neakceptovatelný, že navrhnul Marii Ševčíkovou, jež se umístila na druhém místě.  

3. Vysvětlení, zda radní Ing. Tomáš Marek při podávání svého protinávrhu disponoval 
odbornými informacemi od uchazečů, které předkládali konkursní komisi (životopis, 
doklady o odborné kvalifikaci, koncepce dalšího rozvoje organizace, znalost problematiky 
organizace, atd.), nebo měl k dispozici o uchazečích jiné informace podporující jeho 
protinávrh. Pokud uvedenými informacemi disponoval, žádám o popsání a doložení o jaký 
rozsah a obsah se jednalo. 

 

Dovoluji si povinného proaktivně upozornit, že v návaznosti na stanovisko č. 1/2016 MV ČR 
ODK očekávám od statutárního zástupce obce Kostelec u Holešova poskytnutí odpovědi a 
navazujících dokumentů do 15 dnů. 
 
 
 
 
Ing. Petr Žůrek 
zastupitel obce Kostelec u Holešova 
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