
 
Vyhlášení výběrového řízení na pozici: Vedoucí úřadu Městysu Kácov 

 
 

Zastupitelstvo Městyse Kácov 
 

vyhlašuje dne  21. listopadu 2007 výběrové řízení na obsazení pracovního místa 
 
 

Vedoucí úřadu  
 

Sjednaný druh práce :          Vedoucí úřadu, s místem výkonu práce Kácov, v tarifní třídě 10 
 
 
Požadavky na uchazeče podle § 4 zákona č. 312/2002 Sb., o úřednících územních 
samosprávných celků a o změně některých zákonů: 
 

* fyzická osoba, která dosáhla min. 18 let věku, 
* občan ČR nebo cizí státní občan s trvalým pobytem v ČR, který ovládá český jazyk, 
* způsobilost k právním úkonům, 
*  bezúhonnost. 

 
Další požadavky: 
 
Požadované vzdělání:  minimálně středoškolské, ukončené maturitou 
 
Požadovaný obor, zaměření: veřejná správa 
 
Požadované znalosti:  - přehled o právních předpisech z oblasti veřejné správy 
    - orientace v oblasti účetnictví a ekonomiky 
    - předpoklady pro koncepční činnosti 
    - řidičský průkaz skupiny B 
    - uživatelská znalost práce na PC (Word, Excel, Internet) 
 
Další dovednosti,schopnosti: organizační schopnosti, komunikační schopnosti včetně dobrých 

 vyjadřovacích schopností v písemném i mluveném projevu,           
    samostatnost, spolehlivost, přesnost, příjemné vystupování,  
    ochota se dále vzdělávat, časová flexibilita 
 
Náležitosti přihlášky podle § 7 odst. 4 zákona č. 312/2002 Sb., o úřednících územních 
samosprávných celků a o změně některých zákonů,  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 

občana 



* datum a podpis. 
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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) 

- ověřenou kopii dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání. 
 
Přihlášky s požadovanými doklady je nutno doručit nejpozději do 7.12.2007 na adresu: 

 
Městys Kácov 

  Jirsíkova č. 157 
 285 09 Kácov. 

 
Obálku označte slovy: „Výběrové řízení – pozice: Vedoucí úřadu“ 
 
Předpokládaný vznik pracovního poměru : 1.1.2008. 
 
Vyhlašovatel si vyhrazuje právo zrušit výběrové řízení kdykoliv v jeho průběhu. 
 
 
V Kácově dne 21.11.2007. 
 
 
 
 
 

 
Jaroslav Buchal 
       starosta 

 


