
 
 

              
               Město Česká Třebová 

               vyhlašuje výběrové řízení dle zákona č. 312/2002 Sb., 
                                        o úřednících samosprávných celků o změně některých zákonů, 
                                                             na obsazení pracovního místa: 
     

 
Pracovník Realizačního týmu projektu 

Městského úřadu Česká Třebová 
(odborník na vybranou samosprávnou oblast – tematický expert) 

        Pracovní pozice na dobu určitou od 01.06.2014 do 31.05.2015, s pracovním úvazkem 0,3 

 
      �  MÍSTO VÝKONU PRÁCE: 
 

- Správní obvod Města Česká Třebová. 
 

� PŘEDPOKLADY PRO VZNIK PRACOVNÍHO POM ĚRU: 
 

- Úředníkem se může stát fyzická osoba, která je státním občanem České republiky, 
popřípadě fyzická osoba, která je cizím státním občanem a má v České republice 
trvalý pobyt, dosáhla věku 18 let, je způsobilá k právním úkonům, je bezúhonná, 
ovládá jednací jazyk a splňuje další předpoklady pro výkon správních činností 
stanovené zvláštním právním předpisem. 

 

� JINÉ POŽADAVKY: 
 

      -    Ukončené vysokoškolské vzdělání nebo ukončené ÚSO a 3 roky praxe. 
      -    Ovládání informačních a komunikačních technologií na uživatelské úrovni. 
      -    Komunikativní schopnosti a organizační dovednosti. 
      -    Schopnost týmové spolupráce. 
      -   Dobrá znalost situace v ČR v územních souvislostech, vývojových tendencí, legislativy  
           a znalostí širších souvislostí, vazeb a vztahů mezi obcemi a jejich svazky (tj. aktivitami  
           vykonávanými v samostatné působnosti, v přenesené působnosti, rolí orgánů státu v  
           území, kraje a dalších aktérů), stejně jako disponuje rámcovou znalostí problematiky  
           meziobecní spolupráce. 
     -   Analytické dovednosti a schopnost strategického přístupu k řešení problémů na dobré 
           úrovni. 
     -     Uchazeč musí porozumět cílům Projektu a ztotožnit se s nimi. 
     -     Zkušenosti s prací ve veřejné správě a znalost cizích jazyků VÝHODOU. 
 

� CHARAKTERISTIKA VYKONÁVANÉ ČINNOSTI: 
 

      -   Výkon práce zaměřený na problémy spojené s dopravní obslužností a nárůstem  
            dopravy ve správním obvodu. 
       -   Definování věcného potenciálu meziobecní spolupráce. 
       -   Rozpracování a navržení vhodných řešení. 
     -   Vytvoření strategie a koncepce pro Územní obvod, které budou v alternativách   
            předloženy představitelům obcí v Územním obvodu. 



 
 

�  PŘEDPOKLÁDANÝ NÁSTUP: 
 

-     01.06.2014 
 
�  PLATOVÉ PODMÍNKY: 
 

-  Zařazení  dle zákona č. 262/2006 Sb., zákoníku práce, ve znění pozdějších předpisů a 
    nařízení vlády č. 564/2006 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných 
    službách a správě, ve znění pozdějších předpisů. 
  

�  INFORMACE POSKYTNE: 
 

     -   Ing. Karel Švercl, vedoucí odboru rozvoje města a investic  tel.  : 465 500 170,  
     -   Ing. Věra Pirklová, tajemnice MěÚ                                         tel.  : 465 500 113 

                                                                                                     
 
 
� POVINNÉ NÁLEŽITOSTI P ŘIHLÁŠKY: 
 

- Jméno, příjmení a titul 
- Datum a místo narození 
- Státní příslušnost 
- Místo trvalého pobytu 

       -   Telefonický kontakt 
- Číslo občanského průkazu nebo číslo dokladu o povolení k pobytu, jde-li o cizího 

státního občana 
            - Datum a podpis 

 

K přihlášce je nutno připojit tyto doklady: 
 

- Životopis,    ve   kterém   se    uvedou    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. 

 -     Ověřená kopie dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání. 
  

Písemné přihlášky zasílejte nejpozději do 20.03.2014 v obálce označené v levém horním 
rohu nápisem „VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ - RTP - NEOTEVÍRAT“ na adresu: 

     
    Ing. Věra Pirklová  
    Tajemnice MěÚ  
    Staré náměstí 78 
    560 02   Česká Třebová 

 
 

!K VÝB ĚROVÉMU ŘÍZENÍ 
BUDOU ROZESÍLÁNY POZVÁNKY!  


