
VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ 
 
 

Město Vimperk, se sídlem Vimperk, Steinbrenerova 6/2, PSČ 385 17, IČO 00250805 
vyhlašuje výběrové řízení na obsazení pracovní pozice – jednatel Městských služeb 
Vimperk, s.r.o. 
 
Předpoklad nástupu: nejpozději 1.3.2022 (případně dle dohody), na dobu neurčitou se 
zkušební dobou 6 měsíců 
 
   
Náplň práce: 
- zajištění nakládání s odpady: svoz odpadů pro město Vimperk a okolní obce dle smluv, 

provoz skládky, sběrného dvora, biokompostárny,  
- údržba zeleně: sekání travnatých ploch, okrasných záhonů,  
- zajištění čištění a údržby místních komunikací včetně zimní údržby, 
- úklid chodníků a veřejného prostoru,  
- zajištění správy městských sportovišť: zimní stadion, areál letních sportů, areál vodních 

sportů, areál Vodník včetně zasněžování a údržby lyžařských stop, správa sportovišť po 
městě, údržba dětských pískovišť,  

- poskytování technických služeb, zajištění jednoduchých stavebních prací a oprav,  
- řízení obchodních a ekonomických aktivit společnosti, 
- vedení a motivace zaměstnanců, 
- stanovování firemní strategie, 
- zastupování společnosti,  
- spolupráce s vedením města a příslušnými odbory městského úřadu (odbor investic a 

údržby, odbor životního prostředí, odbor školství a cestovního ruchu, finanční odbor a 
další). 

 
 
Místo výkonu práce:  - Městské služby Vimperk, s.r.o., Podzámčí 612, Vimperk 
 - správní obvod města Vimperk 
 
 
Platové zařazení: dle manažerské smlouvy (+ mimořádné odměny vázané na výsledky firmy). 
V případě zájmu je možné nabídnout služební městský byt.  
 
 
Požadavky na uchazeče: 
- ukončené min. středoškolské vzdělání (manažerského, ekonomického či technického 

směru výhodou), 
- státní občanství ČR (popřípadě fyzická osoba, která je cizím státním občanem a má 

v České republice trvalý pobyt a ovládá jednací jazyk), 
- morální bezúhonnost doloženou výpisem z rejstříku trestů, ne starší než 3 měsíce, 
- minimálně 5 let praxe, z toho 3 roky jako vedoucí zaměstnanec, 
- komunikační a manažerské schopnosti a dovednosti, zodpovědnost a spolehlivost, 
- časová flexibilita, 
- dobrá uživatelská znalost práce na PC, 
- řidičský průkaz minimálně skupiny B. 
 
 
Výhodou: 
- znalost problematiky komunálních služeb, orientace v ekonomických zásadách řízení 

obchodní společnosti,  
- rámcová znalost legislativy na úseku obchodního, občanského, pracovního práva a 

odpadového hospodářství, 
- základní znalost zpracování ekonomických rozborů, cenových nabídek a kalkulací. 
 
 



Zájemce podá písemnou přihlášku. Přihláška zájemce musí obsahovat tyto náležitosti: 
- jméno, příjmení a titul uchazeče, 
- datum a místo narození uchazeče, 
- státní příslušnost uchazeče, 
- místo trvalého pobytu uchazeče, 
- číslo občanského průkazu uchazeče nebo dokladu o povolení k pobytu, jde-li o cizího 

státního občana, 
- datum a podpis uchazeče, 
- telefonní, popř. e-mailové spojení. 
 
 
Doklady, které je nutno doložit k přihlášce: 
- písemná představa o pozici jednatele, struktuře společnosti a osobních prioritách při 

výkonu práce (maximálně dvě strany formátu A4), 
- strukturovaný životopis včetně: jména, příjmení a titulu uchazeče, data a místa narození 

uchazeče, státní příslušnost uchazeče, místa trvalého pobytu uchazeče, telefonní 
kontaktní údaje, e-mail, přehled dosavadní praxe, datum a podpis uchazeče, 

- ověřenou kopii dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání (v případě absolvování VŠ studia 
v zahraničí nostrifikační potvrzení), 

- 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 nevydává, doloží se bezúhonnost čestným prohlášením. 

 
 
 
Přihlášku s požadovanými doklady zašlete nebo osobně doručte nejpozději do 
22.11.2021 do 14:00 hodin na adresu: Městský úřad Vimperk, Steinbrenerova 6/2, 385 17 
Vimperk.  
Uzavřenou obálku označte heslem: „NEOTVÍRAT, VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ – JEDNATEL MS“. 
Pohovory s uchazeči se budou konat dne ve čtvrtek 25.11.2021, čas bude upřesněn. 
Případné druhé kolo pohovorů proběhne v úterý 30.11.2021. 
 
Podrobnější informace podá: Ing. Jan Král, jednatel Městských služeb Vimperk, s.r.o., tel. 
606 664 949. 
 
 
 
Datum vyhlášení: 08.10.2021. 
 
 
 
 
 
Ing. Jaroslava Martanová, v.r. 
starostka města 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Osobní doklady po skončení výběrového řízení je možno do 15 dnů osobně vyzvednout na personálním oddělení, jinak 
po této lhůtě budou skartovány. 


