
Hlavní město Praha 

 

RADA HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY 
 

U S N E S E N Í  

Rady hlavního města Prahy 
 

číslo 820 
ze dne  6.5.2019 

k návrhu na vyhlášení výběrového řízení na ředitele/ředitelku příspěvkové organizace Národní 
kulturní památka Vyšehrad 

 

Rada hlavního města Prahy   

I .   v y h l a š u j e  

výběrové řízení na funkci ředitele/ředitelky příspěvkové organizace Národní kulturní 
památka Vyšehrad 

I I .   s c h v a l u j e  

znění textu oznámení o vyhlášení výběrového řízení na funkci ředitele/ředitelky 
příspěvkové organizace Národní kulturní památka Vyšehrad dle přílohy č. 1 tohoto 
usnesení, vyhlášeného podle Pravidel pro výběrová řízení na vedoucí funkce v 
příspěvkových organizacích zřízených hlavním městem Prahou 

I I I .   z ř i z u j e  

na dobu od 13.5.2019 komisi Rady HMP pro výběr ředitele/ředitelky příspěvkové 
organizace Národní kulturní památka Vyšehrad do ukončení výběrového řízení, tj. do 
doby jmenování ředitele/ředitelky příspěvkové organizace Národní kulturní památka 
Vyšehrad 

I V .   j m e n u j e  

ke dni 13.5.2019 členy komise Rady HMP pro výběr ředitele/ředitelky příspěvkové 
organizace Národní kulturní památka Vyšehrad dle bodu III. tohoto usnesení 

Předsedkyně komise: 

MgA. Hana Třeštíková, členka Rady HMP 

Členové komise: 

Jan Wolf, člen Zastupitelstva HMP, předseda výboru pro kulturu, výstavnictví, cestovní 
ruch a zahraniční vztahy ZHMP 

Mgr. František Cipro, ředitel KUC MHMP 

Petr Slepička, statutární zástupce příspěvkové organizace Pražská informační služba 

Mgr. Tereza Vítová, jednatelka CZECH IN TRAVEL, s.r.o. 

Jaroslav Němec, asistent poslance Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR 

Tajemníci komise: 

Mgr. Zuzana Navrátilová, zaměstnanec KUC MHMP 

Ing. Michaela Trmalová, zaměstnanec KUC 



V .   u k l á d á  

1.  MHMP - KUC MHMP 

1.  zajistit zveřejnění vyhlášeného výběrového řízení dle bodu I. a II. tohoto 
usnesení 

Termín: 31.5.2019 

2.  radní MgA. Haně Třeštíkové 

1.  předložit Radě HMP návrh na jmenování ředitele/ředitelky příspěvkové 
organizace Národní kulturní památka Vyšehrad s účinností od 1.1.2020 

Termín: 21.10.2019 

 

 
MUDr. Zdeněk Hřib v. r. 

primátor hl.m. Prahy 
 
 
 
 
 

doc. Ing. arch. Petr Hlaváček v. r. 
I. náměstek primátora hl.m. Prahy 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
Předkladatel:  radní MgA. Hana Třeštíková  
Tisk: R-32950  
Provede: MHMP - KUC MHMP, radní MgA. Hana Třeštíková  
Na vědomí: odborům MHMP  

  

  


