
Městský úřad Kašperské Hory 

 

v souladu se zákonem č. 315/2002 Sb., o úřednících územně samosprávných celků a o změně 

některých dalších zákonů, a dle z. č. 451/1991 Sb,  

oznamuje 

VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ 

na obsazení pozice 

VEDOUCÍ Odboru správy majetku a investic města 

 

pracovní poměr: na dobu neurčitou, nástup: od 1. 4. 2018, nebo dle dohody 
místo výkonu práce: MěÚ Kašperské Hory 
platová třída: 10 
  
 Náplň práce 
- komplexní zabezpečení správy majetku města  
- administrativní a organizační zajištění investičních akcí, dotačních akcí  
- organizační a administrativní zajištění zadávacích řízení veřejných zakázek 
- práce v agendě investičního technika 
- aktivní vyhledávání dotačních příležitostí; organizační a administrativní zajištění dotačních akcí 
- profesní řízení odboru, vedení kolektivu.  
 
Předpoklady pro vznik pracovního poměru úředníka: dle  § 4 zákona č. 312/2002 Sb.  

  
Požadavky  
·       VŠ vzdělání (výhodou praxe v oboru) 
·       orientace v oblasti správy majetku a investic, v agendě dotací  
·       komunikační a organizační schopnosti, samostatnost, zodpovědnost 
·       ovládání práce na PC, 
·       řidičský průkaz skupiny B (aktivně), 
·       zájem o další vzdělávání v oboru. 
  
Přihláška  k  výběrovému řízení 
 Uchazeč podá písemnou přihlášku, která musí obsahovat : 
· Jméno, příjmení a titul uchazeče, 
· datum a místo narození uchazeče, 
· státní příslušnost uchazeče, 
· místo trvalého pobytu uchazeče, 
· číslo občanského průkazu nebo číslo dokladu o povolení k pobytu, jde-li o cizího státního občana,  
· datum a podpis uchazeče 
· platný telefonický a e-mailový kontakt. 
  
K přihlášce uchazeč připojí: 
· Profesní životopis (údaje o dosavadních zaměstnáních a o odborných znalostech a dovednostech             
· týkajících se správních činností), 
· výpis z evidence Rejstříku trestů ne starší než 3 měsíce, 



· ověřenou kopii  dokladu  o  nejvyšším dosaženém vzdělání, 
· osvědčení vydané Ministerstvem vnitra dle  § 2 odst. 1 písm. a) a b)  zákona č. 451/1991 Sb., nebo 

doklad o požádání v případě, že se žadatel narodil před 2. 12. 1971 (viz ust. § 20 zákona č. 451/1991 
Sb., v platném znění) 

· čestné prohlášení dle  § 2  odst.1 písm. d) - h)  zákona č. 451/1991 Sb. v případě, že se žadatel narodil 
před 2. 12. 1971 (viz ust. § 20 zákona č. 451/1991 Sb., v platném znění) 

· souhlas se zpracováním a uchování osobních údajů pro potřeby zaměstnavatele ve smyslu 
z.  č.  101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění. 

 

Uchazeči mohou přihlášky zasílat na adresu MěÚ Kašperské Hory, Náměstí 1, 341 92 Kašperské 
Hory, k rukám tajemnice MěÚ, nejpozději do 31. 1. 2018 do 12.00 hodin.  

Obálka bude označena „VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ – VEDOUCÍ ODBORU – NEOTEVÍRAT“. 

 

Vyhlašovatel výběrového řízení si vyhrazuje právo pozici neobsadit, případně výběrové řízení 
zrušit kdykoliv v jeho průběhu. 
 

 

V Kašperských Horách 15. 1. 2018    Ing. Andrea Staňková 
             tajemnice MěÚ 
 


