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                  Oznámení o vyhlášení výběrového řízení č. 2 

 
 

Tajemník městského úřadu,  Mgr. Pavel Vlček, 
 

         tímto oznamuje  
 
v souladu s ustanovením § 7 odst. 3 zákona č. 312/2002 Sb., o úřednících územních               
samosprávných celků, v platném znění (dále jen zákon o úřednících), vyhlášení výběrového            
řízení na obsazení pracovního místa: 
 

referent investic a rozvoje. 
 

Stručné vymezení pracovní náplně: příprava, realizace a vyhodnocení investičních akcí          
města, koordinace dodavatelů, stavební dozor, přebírání prací, příprava výběrových řízení          
na dodavatele prací, spolupráce na přípravě žádostí o dotace 
 
Místo výkonu práce: Městský úřad Zbiroh, katastrální území města Zbiroh. 
 
Platové zařazení: 9-10. platová třída, dle NV č. 564/2006 Sb.. 
 
Pracovní poměr: na dobu neurčitou, zkušební doba 3 měsíců. 
 
Předpokládaný nástup: 1. února 2020 nebo dle dohody. 
 
Přepoklady dle § 4 zákona o úřednících: 
 
Zájemce musí splňovat následující předpoklady: 
 

● fyzická osoba, která dosáhla věku 18 let, plně svéprávná, 
● státní občan České republiky, popřípadě cizí státní občan s povoleným trvalým           

pobytem na území České republiky, ovládající jednací jazyk, 
● bezúhonný, 

 
Požadované vzdělání:  
 

● střední vzdělání s maturitní zkouškou nebo vysokoškolské vzdělání (výhodou         
stavebního směru, případně jiného technického směru) 

 
Požadované znalosti a dovednosti: 
 

● znalost postupu přípravy a realizace investičních (stavebních) projektů/akcí,  
● orientace v procesu zadávání veřejných zakázek (zákon č. 137/2006 Sb., o           

veřejných zakázkách), orientace v zákoně č. 183/2006 Sb., stavební zákon, 
● znalost práce na PC na uživatelské úrovni (MS Office),  
● iniciativní přístup k plnění pracovních povinností a schopnost se trvale vzdělávat, 
● flexibilitu, samostatnost, spolehlivost a pečlivost, schopnost týmové práce, 
● dobré komunikační dovednosti, schopnost pracovat pod časovým tlakem,  
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● řidičské oprávnění skupiny B. 
 
Uchazeč podá k územnímu samosprávnému celku PÍSEMNOU PŘIHLÁŠKU, která         
musí obsahovat tyto náležitosti: 
 

● jméno, příjmení, titul, 
● datum a jméno narození, 
● státní příslušnost, 
● místo trvalého pobytu, 
● číslo občanského průkazu nebo číslo o povolení k pobytu, jde-li o cizího státního             

občana, 
● kontaktní spojení: GSM a e-mailová adresa, 
● datum možného nástupu, 
● datum a podpis uchazeče. 

 
Dále výhodou:  
 

● orientace ve veřejné správě (zákon č. 128/2000 Sb., o obcích)  
● orientace v dotačních programech 

 
Doklady, které zájemce připojí k přihlášce: 
 

● strukturovaný životopis s uvedením údajů o dosavadních zaměstnáních a odborných          
znalostech a dovednostech,  

● výpis z evidence Rejstříku trestů ne starší než 3 měsíce, u cizích státních příslušníků              
též obdobný doklad osvědčující bezúhonnost vydaný domovským státem, pokud         
takový doklad domovský stát nevydá, doloží se bezúhonnost čestným prohlášením, 

● úředně ověřená kopie dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání, 
● úředně ověřená kopie o případném vykonání zkoušky zvláštní odborné způsobilosti,  
● souhlas s nakládáním s poskytnutými osobními údaji pro účely tohoto výběrového           

řízení ve smyslu Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně            
fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu            
těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních            
údajů) ke zpracování, shromažďování, užívání a uchovávání jeho osobních údajů za           
účelem výběrového řízení 
 

 
Lhůta pro podání přihlášky: nejpozději do 8 hodin dne 18. prosince 2020. 

 
Místo a způsob podání přihlášky: poštou nebo osobně na adresu: Městský úřad Zbiroh,             
Mgr. Pavel Vlček, Masarykovo nám. 112, 338 08 Zbiroh. Přihláška bude podána v zalepené              
obálce, označené v levém horním rohu textem: “NEOTVÍRAT - Výběrové řízení - referent             
investic a rozvoje”. 
Vlastní přihlášku lze též podat emailem na adresu : tajemnik@zbiroh.cz, originály dokladů,            
jež se připojují k přihlášce je nutno v tomto případě předat k rukám tajemníka nejpozději v                
den ve kterém bude uchazeč vyzván k pohovoru před výběrovou komisí. Pokud nebude tato              
podmínka splněna, pohovor se neuskuteční. 
Kontaktní osoba pro případné doplňující informace: Mgr. Pavel Vlček, tel.: 373 749 523,             
tajemnik@zbiroh.cz 

mailto:tajemnik@zbiroh.cz
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Poučení uchazeče dle zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, v platném             
znění: Osobní údaje poskytnuté uchazečem v přihlášce a jejích přílohách městu Zbiroh jako             
správci jsou povinně poskytovanými údaji pro účely výběrového řízení v souladu se            
zákonem. Neposkytnutí požadovaných osobních údajů má za následek vyřazení uchazeče.          
Po posouzení přihlášek výběrovou komisí budou uchazeči informováni o výsledku          
výběrového řízení na adresu uvedenou v přihlášce. Nebudou žádní další příjemci údajů            
uchazeče. Po ukončení výběrového řízení je možné si osobně vyzvednout předložené           
doklady do 60 ti dnů od data vyhlášení výsledku v kanceláři tajemníka úřadu. Po uplynutí               
této lhůty budou skartovány. 
 
Vyhlašovatel si vyhrazuje právo výběrové řízení i bez udání důvodů kdykoliv v jeho             
průběhu zrušit nebo nevybrat žádného z uchazečů, kteří doručili přihlášku do           
výběrového řízení. 
 
 
Ve Zbirohu dne 19. listopadu 2020 
 
 
 
 
 
 
Mgr. Pavel Vlček v.r. 
tajemník Městského úřadu Zbiroh 
 


