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V Ý B Ě R O V É    Ř Í Z E N Í  
 

Rada města Mikulov, vyhlašuje výběrové řízení na vedoucí pracovní místo  

ředitele/ředitelky  
  

Mikulovská sportovní, příspěvková organizace  
 
Charakteristika organizace: 
Mikulovská sportovní je příspěvková organizace zřízena za účelem provozování 
sportovní haly Mikulov. Organizace dále zajišťuje provoz sportovních zařízení ve 
vlastnictví města Mikulov. Organizuje sportovní soutěže. Podílí se na rozvoji tělovýchovy 
a sportu ve městě. V rámci doplňkové činnosti poskytuje ubytovací služby. 
 
Ředitel/ka příspěvkové organizace: 
•  Je statutárním orgánem 
•  Jedná za organizaci ve všech věcech 
•  Zodpovídá zřizovateli za řádné plnění úkolů příspěvkové organizace daných zřizovací 

listinou, za hospodaření příspěvkové organizace dle schváleného rozpočtu  
a v souladu se zákonem č. 250/2000 Sb., v pl. zn.  

 
Nabízíme: 
•  Perspektivní a zajímavé zaměstnání 
•  Osobní ohodnocení dle kvality práce a nasazení 
•  Možnost podílet se na rozvoji sportu ve městě Mikulov 
 
Požadavky: 
•  Ukončené vysokoškolské vzdělání (vzdělání v oblasti sportovního managementu 

výhodou) 
•  Znalost řízení příspěvkových organizací včetně související legislativy 
•  Komunikační, manažerské a organizační schopnosti a dovednosti 
•  Občanská a morální bezúhonnost 
•  Orientace v oblasti dotační politiky 
•  Řidičský průkaz skupiny B 
  
Přihláška musí obsahovat: 
•  Jméno a příjmení, titul 
•  Datum a místo narození 
•  Přesná adresa trvalého bydliště 
•  Číslo občanského průkazu nebo číslo povolení k pobytu 
•  Telefonní kontakt, e-mailovou adresu, případně i adresu datové schránky 
•  Datum a podpis zájemce 
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K přihlášce se připojí: 
•   Motivační dopis 
•   Strukturovaný životopis 
•   Doklad o nejvyšším dosaženém vzdělání, případně jiné listiny k prokázání 

kvalifikačních požadavků a vzdělání 
•  Výpis z rejstříku trestů (datum výpisu nesmí být starší 3 měsíců) 
•   Souhlas s nakládáním s poskytnutými osobními údaji pro účely tohoto výběrového 

řízení ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb.  
•  Koncepce řízení a rozvoje příspěvkové organizace a její zapojení do strategie rozvoje 

sportu města Mikulov v rozsahu maximálně 4 normostrany A4 
 
Místo výkonu práce:  Mikulov 

Druh práce:  ředitel příspěvkové organizace města  

Platové zařazení:   v souladu s nařízením vlády č. 341/2017 Sb., o platových 
poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, ve 
znění pozdějších předpisů, 12. platová třída, příplatek za 
vedení, osobní příplatek po zapracování 

 
Předpokládaný nástup:  1. 6. 2023 nebo dle dohody 
Jedná se o pracovní poměr na dobu neurčitou s tříměsíční zkušební lhůtou 
 
Způsob podání a lhůta pro doručení přihlášek: 
•  Osobně (na podatelnu Městského úřadu Mikulov) nebo prostřednictvím datové 

schránky nebo prostřednictvím České pošty nejpozději do středy 14. 4. 2023 do 
12:00 hodin. Adresa: Městský úřad Mikulov, Náměstí 158/1, 692 01 Mikulov 

•  Obálku zřetelně označte textem „VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ – Ředitel Mikulovská sportovní 
– NEOTEVÍRAT“ 

 
Upozornění:  
Vyhlašovatel výběrového řízení si vyhrazuje právo pracovní místo neobsadit, případně 
zrušit výběrové řízení bez nároku na úhradu nákladů, spojených s podáním přihlášky. 
Důvody nepřijetí se neoznamují. Dokumenty bude možné si vyzvednout zpět po 
písemném sdělení na podatelně městského úřadu. 
 
Kontaktní osoba: 
Ing. Ingrid Klanicová – vedoucí finančního odboru, agenda metodické řízení 
příspěvkových organizací, tel. 519 444 521, 722 259 224, e-mail: klanicova@mikulov.cz 

 
 
 
V Mikulově dne 10. 3. 2023 
 
 
 
        Mgr. Jitka Sobotková, v. r. 
        starostka města Mikulov            
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