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11. ZASEDÁNÍ RADY LIBERECKÉHO KRAJE DNE 05.06.2018

Pořadí jednání č. 69
Konkurz (vyhlášení konkurzu a jmenování členů konkurzní komise) na vedoucí 
pracovní místo ředitele/ředitelky Dětského domova, Frýdlant, Větrov 3005, 
příspěvková organizace

Rada kraje po projednání

b e r e  n a  v ě d o m í

zápis z konkurzu na vedoucí pracovní místo ředitele Dětského domova, Frýdlant, Větrov 
3005, příspěvková organizace ze dne 17. 5. 2018,

v y h l a š u j e

konkurz na vedoucí pracovní místo ředitele/ředitelky Dětského domova, Frýdlant, Větrov 
3005, příspěvková organizace,

j m e n u j e

konkurzní komisi pro konkurz na vedoucí pracovní místo ředitele/ředitelky Dětského 
domova, Frýdlant, Větrov 3005, příspěvková organizace ve složení:

Mgr. Petr Tulpa, náměstek hejtmana, řízení resortu školství, mládeže, tělovýchovy, sportu a 
zaměstnanosti, určen zřizovatelem, předseda konkurzní komise,

Ing. Květa Vinklátová, členka rady kraje, řízení resortu kultury, památkové péče a cestovního 
ruchu,  určena zřizovatelem,

JUDr. Helena Vašková, vedoucí oddělení organizačního a správního, odbor školství, mládeže, 
tělovýchovy a sportu Krajského úřadu Libereckého kraje, určena ředitelem Krajského úřadu 
Libereckého kraje,

Mgr.  Bc. Vladimír Brebta, ředitel Dětského diagnostického ústavu, střediska výchovné péče 
a základní školy, Liberec, odborník v oblasti státní správy, 

Mgr. Pavlína Stavinohová, zástupkyně pedagogických pracovníků domova,

PhDr. Vladimír Píša, školní inspektor Libereckého inspektorátu České školní inspekce,

a  u k l á d á

1. Petru Tulpovi, náměstkovi hejtmana, řízení resortu školství, mládeže, tělovýchovy, 
sportu a zaměstnanosti:

     a) zajistit činnost konkurzní komise pro konkurz na vedoucí pracovní místo     
ředitele/ředitelky Dětského domova, Frýdlant, Větrov 3005, příspěvková 
organizace,

Termín: 30. 06. 2018

     b) informovat Radu Libereckého kraje o výsledku konkurzu.

Termín: 31. 08. 2018

2. Mgr. René Havlíkovi, řediteli krajského úřadu, zajistit předložení textu vyhlášeného 
konkurzu a jmenování jednotlivých členů konkurzní komise k podpisu Martinu Půtovi, 
hejtmanovi Libereckého kraje.

Termín: 30. 06. 2018


