
                           MĚSTO ČESKÁ KAMENICE 

 

Město Česká Kamenice, jakožto zřizovatel příspěvkové organizace „Domov pro seniory a 
pečovatelská služba Česká Kamenice“ rozhodlo, na základě usnesení Rady města Česká Kamenice 
z 20. schůze , konané dne 16.9. 2019, o vyhlášení  

konkurzního řízení na obsazení funkce Ředitel / ředitelka příspěvkové organizace 
„Domov pro seniory a pečovatelská služba Česká Kamenice“, se sídlem Sládkova 
344, 407 21  Česká Kamenice 

Požadavky vyhlašovatele:  

- vysokoškolské vzdělání v magisterském nebo inženýrském studijním programu nebo 
vysokoškolské vzdělání v bakalářském studijním programu 

- plná svéprávnost, bezúhonnost, zdravotní způsobilost a odborná způsobilost 
- znalost zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, v platném znění 
- znalost problematiky poskytování sociálních služeb a standardů kvality sociálních služeb 
- obecná znalost tématu hospodaření a financování příspěvkové organizace 
- uživatelská znalost práce na PC 
- řidičské oprávnění skupiny B, aktivní řidič 

 

Výhodou uchazečů je: 

- praxe v oboru sociálních služeb  
- praxe ve výkonné řídící pozici  

 

Představa vedení města o pozici: 

Stárnoucí populace představuje jednu z nejvýznamnějších výzev, kterým česká města čelí. Výjimkou 
není ani Česká Kamenice. Úkolem ředitele či ředitelky domova pro seniory a pečovatelské služby 
bude proto nejen zajistit alespoň stejně kvalitní fungování těchto služeb jako doposud, ale rovněž 
pomáhat městskému úřadu v přípravě a realizaci dalších opatření, jako jsou vhodně nastavená 
bytová politika či zřizování nových zařízení typu domov se zvláštním režimem či komunitní bydlení 
pro seniory. 

Velkou výzvu představuje rovněž zajištění provozu stávajícího domova – budova je ve velmi špatném 
technickém stavu a v následujících letech ji čeká postupná rekonstrukce, na jejíž koordinace se bude 
vybraný ředitel či ředitelka zásadním způsobem podílet. 



Platové zařazení: 

 platová třída dle dosaženého vzdělání a praxe + příplatek za vedení, osobní ohodnocení dle 
výkonu + motivační odměny při plnění stanovených cílů 

Místo výkonu práce: 

 Česká Kamenice 

Pracovní poměr na dobu: 

 Neurčitou 

 

Náležitosti přihlášky: 

- jméno, příjmení a příp. titul, 

- datum a místo narození, 

- státní příslušnost, 

- místo trvalého pobytu, kontaktní telefonní číslo  

- číslo občanského průkazu (případně číslo dokladu o povolení k pobytu, jde-li o cizího státního 
občana), 

- datum a podpis  

 

Přílohy přihlášky:  

- životopis, ve kterém uveďte údaje o dosavadních zaměstnáních a o odborných znalostech a 
dovednostech, 

- ověřenou kopii dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání, 

- výpis z evidence Rejstříku trestů (ne starší než 3 měsíců), 

- předložení vize rozvoje sociálních služeb pro seniory na území města Česká Kamenice se zřetelem 
k poskytovaným sociálním službám (domov pro seniory, pečovatelská služba), dalším nástrojům 
města (bytová politika) i uvažovaným službám a nástrojům (domov se zvláštním režimem, komunitní 
bydlení pro seniory atd.), rozsah max. 5 normostran 

Lhůta pro podání přihlášky (včetně příloh): do 10. 10. 2019 do 12:00 hodin 

Způsob podání přihlášky: 

obálku označenou „KŘ – řed.DS“, zaslat na adresu: Městský úřad Česká Kamenice, náměstí Míru čp. 
219, 407 21 Česká Kamenice nebo předat osobně na podatelně Městského úřadu Česká Kamenice 
nebo elektronicky datovou schránkou. 



Vyhlašovatel si vyhrazuje právo zrušit toto vyhlášení kdykoliv v jeho průběhu. 

 

Průběh výběrového řízení: 

 18. 9. 2019 – uveřejnění 
 10. 10. 2019 ve 12 hodin – konec lhůty pro podávání přihlášek 
 druhá polovina října 2019 – pohovory s uchazeči 
 30. října 2019 – rozhodnutí rady města o vybraném uchazeči 
 1. 1. 2020 – předpokládané datum nástupu do funkce 

Vyhlašovatel si vyhrazuje právo nepozvat k pohovoru všechny uchazeče o pracovní pozici. 

Složení výběrové komise: 

 Ing. Vítězslav Vlček, MSc. – tajemník městského úřadu 
 Štěpánka Kecková – ředitelka Oblastní charita Česká Kamenice  
 Šárka Zimová Dostálová – ředitelka Slunečnice, z.s. 
 Eva Kodymová – členka zastupitelstva města 
 Jan Papajanovský – starosta města 

 

Podrobnější informace podá: 

 starosta města (tel. 721 080 865, email starosta@ceska-kamenice.cz) 
 nebo tajemník MěÚ (tel. 776 500 137, email tajemnik@ceska-kamenice.cz)   


