TECHNICKÁ A LESNÍ SPRÁVA CHOTĚBOŘ s.r.o.
Sokolohradská 167, 583 01 Chotěboř

V Chotěboři dne: 10.02.2020
Věc: Odpověď na žádost o poskytnutí informace ve smyslu ust. § 14 odst. 5 písm. d)
zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších
předpisů (dále jen „InfZ“)
Vážený pane ███████,
na základě Vaší žádosti o poskytnutí informace podle InfZ ze dne 30.01.2020, která nám byla
postoupena dne 06.02.2020 Městským úřadem v Chotěboři, Vám zasíláme níže uvedené
odpovědi na Vaše dotazy.
Většina dotazů, které jste zaslal, Vám byla již zodpovězena na veřejném zasedání
Zastupitelstva města Chotěboř dne 29.01.2020, o čemž byl též pořízen zvukový záznam.
I.
1. Kdy a kdo, na základě jakého rozhodnutí, jmenoval (zvolil) výběrovou komisi ohledně
výběrového řízení na pozici vedoucí zimního stadionu?
Na pozici vedoucího zimního stadionu není nutné vypisovat výběrové řízení, stejně tak na
sestavení výběrové komise se nevztahují žádné zákonné povinnosti. Je tedy plně
v kompetenci jednatele TECHNICKÉ A LESNÍ SPRÁVY CHOTĚBOŘ s.r.o. (dále jen
„společnost“), resp. Rady města Chotěboř (v postavení valné hromady společnosti) jakou
formu výběru zaměstnance zvolí. Rada města Chotěboř po dohodě s jednatelem
společnosti Ing. Ladislavem Dopitou se na svém zasedání dne 15.01.2020 rozhodla
o složení výběrové komise.
2. Kdo byl jmenovitě do této výběrové komise vybrán (zvolen)?
Do výběrové komise byl kromě jednatele společnosti Ing. Ladislava Dopity nominován
Mgr. David Šafránek (místostarosta města a druhý jednatel společnosti), Mgr. Luděk
Benák (člen rady města) a Bc. Tereza Kovačková (vedoucí odboru kanceláře tajemníka a
personalista městského úřadu – s hlasem poradním).
3. Kdo byl jmenovitě při otevírání obálek od uchazečů dne 24.01.2020?
Při otevírání obálek byl přítomen Ing. Ladislav Dopita a Bc. Tereza Kovačková.
4. Kolik se přihlásilo do výběrového řízení na pozici vedoucí zimního stadionu celkem
uchazečů?
Do výběrového řízení se přihlásilo celkem 7 uchazečů.

5. Kdo byl jmenovitě u osobních pohovorů s uchazeči dne 29.01.2020?
U osobních pohovorů s uchazeči byli přítomni všichni jmenovaní členové výběrové
komise (vizte odpověď na otázku č. 2).
6. Proč nebyl k osobnímu pohovoru dne 29.01.2020 pozván p. █████ ██████, který splnil
všechna požadovaná kritéria?
Kteří z uchazečů budou přizváni k osobnímu pohovoru je plně v kompetenci jednatele
společnosti. Pan █████ ██████ obdobnou pozici zastával již v minulosti, dne
31.7.2019 dal výpověď z pracovního poměru.
7. Proč nebyl k otevírání obálek jako přísedící pozván největší nájemce zimního stadionu,
hokejový klub Chotěboř?
Není zákonný (ani jiný) důvod, aby se k výběru jakéhokoliv zaměstnance společnosti
vyjadřoval nájemce, byť by byl největší.
8. Kde se lze seznámit se zápisy z průběhu tohoto výběrového řízení?
Vzhledem k tomu, že výběrové řízení ve společnosti s ručením omezeným nepodléhá
žádným legislativním pravidlům, není předepsána forma ani jiné náležitosti, není možné
se se zápisy z průběhu tohoto výběrového řízení seznámit. Jedná se zcela o interní
záležitost uvedené společnosti.

Vzhledem k tomu, že jste Vaši žádost zaslal jako žádost ve smyslu ustanovení § 5 odst. 3
InfZ, bude písemnost také zveřejněna způsobem umožňujícím dálkový přístup.

S pozdravem
Mgr. Bc. David Šafránek
jednatel společnosti, v.r.
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