Rada města Brna
Z8/22. zasedání Zastupitelstva města Brna
konané dne 8.12.2020

4. Představení nově jmenovaného ředitele příspěvkové organizace
zřízené statutárním městem Brnem a představení nově jmenované
vedoucí odboru MMB
Anotace
Jedná se o představení nově jmenovaného ředitele příspěvkové organizace zřízené statutárním městem
Brnem a nově jmenované vedoucí odboru Magistrátu města Brna. Oba byli jmenováni do funkce Radou
města Brna s účinností od 1. 12. 2020.

Návrh usnesení
Zastupitelstvo města Brna
1. bez usnesení
Podpis zpracovatele pro archivaci

Zpracovatel
Elektronicky podepsáno

Ing. Zdeněk Jurečka
vedoucí oddělení - Personální oddělení
23.11.2020 v 16:27
Garance správnosti, zákonnosti materiálu

Sestava vytvořena 1.12.2020 v 13:53
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Ing. Dan Zeman

Rada

města

- ředitel Sdružení zdravotnických zařízení II Brno, příspěvková organizace

Brna vyhlásila dne

1. 7. 2020 výběrové

řízení na obsazení funkce ředitele/ky Sdružení

zdravotnických zařízení II Brno, příspěvková organizace. Do výběrového řízení se přihlásilo 12 uchazečů.
Výběrová komise na základě posouzení písemných materiálů pozvala 11 uchazečů k pohovorům, 4
vybraní uchazeči následně absolvovali psychologické vyšetření. Na základě výsledků pohovorů a

psychologického vyšetření se výběrová komise jednomyslně shodla na vítězství Ing. Dana Zemana
v tomto výběrovém řízení a Rada města Brna ho jmenovala s účinností od 1. 12. 2020 do funkce ředitele
Sdružení zdravotnických zařízení II Brno, příspěvková organizace.
Níže

uvedené

údaje

jsou

osobními

údaji

a

nakládání

parlamentu a Rady EU 2016/679 ze dne 27. dubna
zpracováním osobních údajů a o volném pohybu
nařízení o ochraně osobních údajů) - GDPR.

s nimi

podléhá

režimu

nařízení

2016 o ochraně fyzických osob

těchto údajů a o zrušení směrnice

Evropského

v souvislosti se

95/46/ES

(obecné

Ing. Dan Zeman

Souhlasím

e uvedených údajů na zasedání ZMB dne 8. 12. 2020
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Ing. Eva Chaloupková — vedoucí Organizačního odboru

Magistrátu města Brna

Tajemník Magistrátu města Brna vyhlásil dne 15. 7. 2020 v souladu se zákonem o úřednících územních
samosprávných

celků výběrové

jeden

uchazeč

před

práce

na

„Představa

řízení na obsazení

funkce vedoucí/ho

Organizačního

odboru

MMB.

Do

výběrového řízení se přihlásilo celkem šest uchazečů. Výběrové řízení probíhalo ve dvou kolech. Výběr
v prvním kole probíhal z písemných materiálů uchazečů, do druhého kola postoupili všichni uchazeči,
kolem

druhým

kolem

odstoupil

z výběrového

o řízení

a možné

optimalizaci

psychologické vyšetření.
téma

Na základě výsledků

řízení.

pohovorů,

Uchazeči

absolvovali

před

druhým

psychologického vyšetření a písemné

Organizačního

odboru

MMB“

se

výběrová

komise jednomyslně shodla na vítězství Ing. Evy Chaloupkové v tomto výběrovém řízení a Rada města
Brna ji jmenovala vedoucí Organizačního odboru MMB s účinností od 1. 12. 2020.
Níže

uvedené

parlamentu

zpracováním

údaje

jsou

osobními

údaji

a

nakládání

a Rady EU 2016/679 ze dne 27. dubna
osobních

údajů a o volném pohybu

nařízení o ochraně osobních údajů) - GDPR.

s nimi

podléhá

2016 o ochraně

režimu

nařízení

fyzických osob

těchto údajů a o zrušení směrnice

Evropského

v souvislosti se

95/46/ES

(obecné

Ing. Eva Chaloupková

Souhlasím se zveřejněním výše uvedených údajů na zasedání ZMB dne 8. 12. 2020
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