
 
 

 

OZNÁMENÍ O VYHLÁŠENÍ VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ 
 

Městský úřad Lázně Bělohrad 
zastoupený tajemníkem městského úřadu  

vyhlašuje dne 9. 04. 2020 opakované výběrové řízení na obsazení 1 pracovního místa 
 

„referent Odboru investic a správy majetku“ 
 

 

Pracovní náplň: Správa movitého a nemovitého majetku města a řešení s ní souvisejících 
majetkoprávních vztahů 

Místo výkonu práce: Městský úřad, náměstí K. V. Raise 35, 507 81 Lázně Bělohrad a místní části 
města Lázně Bělohrad  
 
Druh pracovního poměru: na dobu neurčitou, 3 měsíční zkušební doba 
 
Předpokládaný termín nástupu do zaměstnání: ihned, případně po dohodě 
 
Platové zařazení: 8. třída, dle platného katalogu prací a NV č. 341/2017 Sb., o platových 
poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě (podle započitatelné praxe). Osobní 
ohodnocení po uplynutí zkušební doby podle dosahovaných výsledků. 

Požadavky na uchazeče: dosažení 18 let věku, způsobilost k právním úkonům, bezúhonnost, 
ovládání jednacího jazyka, fyzická osoba, která je státním občanem České republiky, popřípadě 
fyzická osoba, která je cizím státním občanem a má v České republice trvalý pobyt 

  
Požadované kvalifikační předpoklady: Minimálně střední vzdělání s maturitní zkouškou 
technického nebo ekonomického směru  
 
Výhoda: Praxe na obdobné pracovní pozici ve veřejné správě, dobré komunikační schopnosti, 
pokročilá znalost práce na PC (MS Office), schopnost řešit technické problémy, schopnost 
zpracovávat ekonomické analýzy a přicházet s novými řešeními, orientace v občanském právu 

 
Uchazeči předloží písemnou přihlášku, která musí obsahovat tyto náležitosti: 

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

příslušníka 
• datum a podpis uchazeče 



Výčet dokladů, které zájemce připojí k přihlášce: 
• Strukturovaný životopis s údaji o dosavadních zaměstnáních, odborných znalostech 

a dovednostech týkajících se pracovní náplně správy majetku 
• 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)  

• ověřená kopie dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání  
• kopie dalších dokladů o absolvování odborných kurzů nebo jiného vzdělání 
• podepsané prohlášení uchazeče v následujícím znění: Poskytnutím svých osobních údajů, 

v rozsahu podkladů pro přihlášku do výběrového řízení, dávám souhlas k jejich zpracování 
a uchování. 

 
 
Písemnou přihlášku spolu s požadovanými dokumenty zasílejte, tak aby ji vyhlašovatel obdržel  

nejpozději 29. 05. 2020 do 11:00 hod., 

 na adresu: Městský úřad Lázně Bělohrad, náměstí K. V. Raise 35, 507 81 Lázně Bělohrad. 

 
Uzavřenou obálku označte heslem: „Výběrové řízení – referent OISM“.  
 
Do výběrového řízení budou zařazeni uchazeči, kteří splní výše uvedené požadavky a dodají 
přihlášku se všemi povinnými náležitostmi. 
 
Vyhlašovatel si vyhrazuje právo zrušit toto výběrové řízení kdykoliv v jeho průběhu, nebo nevybrat 
žádného z uchazečů, a to bez udání důvodu. 
 
Nevyžádané osobní dokumenty a doklady neúspěšných uchazečů budou po ukončení výběrového 
řízení skartovány. Uchazeč nemá nárok na úhradu nákladů, které mu v souvislosti s účastí  
ve výběrovém řízení vzniknou. 
      
 
V Lázních Bělohradě dne 9. dubna 2020 
 
 
 
 

Ing. Karel Nohejl 
   tajemník MÚ 

 
 


