
Hlavní město Praha 

 

RADA HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY 
 

U S N E S E N Í  

Rady hlavního města Prahy 
 

číslo 1328 
ze dne  22.6.2020 

k návrhu na vyhlášení výběrového řízení na ředitele/ředitelku příspěvkové organizace      
Galerie hlavního města Prahy 

 

Rada hlavního města Prahy   

I .   v y h l a š u j e  

výběrové řízení na funkci ředitele/ředitelky příspěvkové organizace Galerie hlavního 
města Prahy 

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

znění textu oznámení o vyhlášení výběrového řízení na funkci ředitele/ředitelky 
příspěvkové organizace Galerie hlavního města Prahy 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 22. 6. 2020 komisi Rady HMP pro výběr ředitele/ředitelky příspěvkové 
organizace Galerie hlavního města Prahy do ukončení výběrového řízení, tj. do doby 
jmenování ředitele/ředitelky příspěvkové organizace Galerie hlavního města Prahy 

I V .   j m e n u j e  

ke dni 22. 6. 2020 členy komise Rady HMP pro výběr ředitele/ředitelky příspěvkové 
organizace Galerie hlavního města Prahy 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 

MgA. Jiří Sulženko, Ph.D., ******* *** **** 

PhDr. Vít Havránek, Ph.D., ******* * ******* ******* **********, ******* *** 

Mgr. Marcela Straková, ******* ********* ********* ***** ******* 

PhDr. Helena Koenigsmarková, ********* ******************** ***** * ***** 

doc. PhDr. Tomáš Winter, Ph.D., ******* ****** ***** ***** **** 

doc. PhDr. Marie Rakušanová, Ph.D., ********* ****** *** ****** ***** ** ** 

Mgr. Ondřej Chrást, **** ************** * ******** ****** ** ***** * * **** ****** **** *** *** 
********** ************** ******* ** ********* ************** ** ***** ******* ********* ********* 

Tajemníci komise: 

Mgr. Zuzana Navrátilová, *********** *** **** 

Ing. Michaela Trmalová, *********** *** **** 



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: 3.7.2020 

2.  radní MgA. Haně Třeštíkové 

1.  předložit Radě HMP návrh na jmenování ředitele/ředitelky příspěvkové 
organizace Galerie hlavního města Prahy s účinností od 1. 1. 2021 

Termín: 21.12.2020 

 

 
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-37102  
Provede: MHMP - KUC MHMP, radní MgA. Hana Třeštíková  
Na vědomí: odborům MHMP  

Pozn.: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu 
zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č.101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů v platném 
znění. Usnesení v plném znění, spolu se zápisem ze schůze Rady hl.m. Prahy je pro občany 
hlavního města Prahy k dispozici k nahlédnutí v informačním středisku Magistrátu hl.m. Prahy. 

  


