
Město Mníšek pod Brdy 
Dobříšská 56, 252 10 Mníšek pod Brdy  

 
 

 
Telefon:         318 541 919                           Bankovní spojení:      
      IČ: 
Ústředna:    318 541 911             Internet: www.mnisek.cz              ČS, a.s. Mníšek pod 
Brdy      00242748 
GSM brána:   603 842 257                    E-mail:     mesto@mnisek.cz                0388055349/0800                            
DS: 96ebwrs 

 

       Naše č.j.: MMpB-TAJ/1193/20 - 236/2020-Lan 
       Vyřizuje: Věra Landová  
       Datum: 04.02.2020 
 
 

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení 
 

 Město Mníšek pod Brdy vyhlašuje výběrové řízení na obsazení  pracovního místa 

referent odboru správy majetku a investic    

s místem výkonu  práce Mníšek pod Brdy, v platové třídě 9, pracovní poměr na dobu 
neurčitou s tříměsíční zkušební lhůtou s nástupem po dohodě.       

Náplň práce :  

Zaměstnanec bude vykonávat práce spojené se zajišťováním agendy odboru investic a správy 
majetku : příprava  a realizace veřejných zakázek pro investiční záměry města zejména ve 
vazbě na dotační tituly, komplexní zajištění investičních záměrů od jejich přípravy, realizaci 
až po dokončení včetně obstarávání dokladů a stanovisek dotčených orgánů, průběžná 
kontrola  čerpání finančních prostředků z rozpočtu, příprava a vedení agendy související 
s investičními dotačními tituly, kontrola dodržování smluvních podmínek při realizaci 
investičních akcí města vč. případných reklamací, komunikace se společnostmi zajišťujícími 
pro město investiční činnost, příprava materiálů  pro jednání orgánů města.    

Požadavky na uchazeče podle § 4 zákona č. 312/2002 Sb., o úřednících územních 
samosprávných celků a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů: 

a)    fyzická osoba, která dosáhla věku 18 let, 
b)    občan České republiky nebo cizí státní občan s trvalým pobytem v České republice, 
který ovládá český jazyk, 
c)    způsobilost k úkonům potřebným pro plnění pracovních povinností, 
d)    bezúhonnost. 

Další požadavky: 

požadované vzdělání : minimálně středoškolské vzdělání stavebního nebo technického 
směru s maturitou 

 znalost platné legislativy  - zákon č.  134/2006 Sb., o zadávání veřejných zakázek, 
zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, zákon č. 128/2000 
Sb., o obcích, 
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 zkušenost s administrací dotací, zadáváním veřejných zakázek, 

 praxe v oboru a ve státní správě vítána, 

 samostatnost, flexibilita, odpovědnost,  

 komunikační a organizační schopnosti,  

 velmi dobrá znalost práce na PC a při používání internetu, 

 řidičský průkaz sk. B. 

Náležitosti přihlášky podle § 7 odst. 4 zákona č. 312/2002 Sb., o úřednících územních 
samosprávných celků a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, jsou: 
jméno, příjmení, titul, datum a místo narození, státní příslušnost, místo trvalého pobytu, 
číslo občanského průkazu (číslo dokladu o povolení k pobytu, jde-li o cizího státního 
příslušníka), datum a podpis uchazeče. 

K přihlášce je podle § 7 odst. 5 zákona č. 312/2002 Sb., o úřednících územních 
samosprávných celků a o změně některých zákonů, nutno připojit strukturovaný profesní 
životopis, ve kterém budou uvedeny údaje o dosavadních zaměstnáních a o odborných 
znalostech a dovednostech týkajících se správních činností, 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) a ověřenou kopii dokladu o nejvyšším 
dosaženém vzdělání. 

Přihlášky s požadovanými doklady je nutno doručit poštou nebo osobně nejpozději       
do 26. 2. 2020 do 17,30 hodin na adresu:  

Městský úřad Mníšek pod Brdy 
Dobříšská 56 
252 10 Mníšek pod Brdy 

Zalepenou obálku označit slovy: „Výběrové řízení – referent OSMI“ neotvírat. 

Vyhlašovatel si vyhrazuje právo zrušit toto výběrové řízení kdykoliv. 

 

 

Věra Landová 
pověřená výkonem funkce tajemníka 

 


