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

Naše č.j.: MMpB-TAJ/9549/19 - 1096/2019-Lan 

Vyřizuje: Věra Landová 

Datum: 07.10.2019 

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení 

Starostka města Mníšek pod Brdy 

vyhlašuje 
v souladu s ustanovením § 7 zákona č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných 
celků a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů výběrové řízení na obsazení 
funkce vedoucího úřadu 

Tajemník/tajemnice Městského úřadu Mníšek pod Brdy 
Pracovní poměr: na dobu neurčitou, zkušební doba 6 měsíců 
Místo výkonu práce: Město Mníšek pod Brdy 
Předpokládaný termín nástupu: 2.1. 2020 
Platové zařazení: 11. platová třída v souladu se zákonem č. 262/2006 Sb., zákoník práce, 
nařízení vlády 564/2006 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a 
správě a nařízení vlády č. 222/2010 Sb., o katalogu prací ve veřejných službách a správě, ve 
znění pozdějších předpisů. 
Charakteristika vykonávané činnosti: 

• povinnosti dle zákona č. 128/200 Sb. o obcích, ve znění pozdějších předpisů,

zajišťování výkonu přenesené a samostatné působnosti,
• plnění povinností daných zákonem č. 312/2002 Sb.,
• plnění úkolů uložených starostkou, radou města a zastupitelstvem města
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• plnění úkolů statutárního orgánu zaměstnavatele vůči zaměstnancům města

zařazených do městského úřadu
• vydávání interních aktů řízerlí

Zákonné předpoklady pro vznik pracovního poměru v souladu s ust. § 4 zákona č. 312/2002 
Sb.: 

• státní obtan ČR, popř. fyzická osoba, která je cizím státním občanem a má v České

republice trvalý pobyt
• fyzická osoba, která dosáhla věku ,18 let
• způsobilost k právním úko·nům
• bezúhonnost

Telefon: 318 5/11919 
Ústředna: 318 541 911 
GSM brána: 603 842 257 

Internet: www.mnisek.cz 
E-mail: . mesto@mnise�.cz 
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Město Mníšek pod Brdy 
Dobříšská 56, 252 10 Mníšek pod Brdy 

• ovládá jednací jazyk
• splňuje další předpoklady dle ust. § 2 zákona č. 451/1991 Sb., kterým se stanoví další

předpoklady pro výkon funkcí ve státních orgánech a organizacích České a Slovenské
Federativní republiky a Slovenské republiky, ve znění pozdějších předpisů -
(skutečnosti uvedené v§ 2 odst. 1 písm. a) a b) tohoto zákona dokládá občan
osvědčením vydaným Ministerstvem vnitra ČR, skutečnosti uvedené v§ 2 odst. 1
písm. d) až h) čestným prohlášením - netýká se uchazečů · narozených po 1.12. 1971).

Požadavky na uchazeče v souladu s ust. § S zákona č. 312/2002 Sb.: 
• splňuje požadavky dle ust. § 4 zákona č. 312/2002 Sb.
• nejméně tříletá praxe, která musí být splněna v průběhu 8 let bezprostředně

předcházejících jmenování do funkce : jako vedoucí zaměstnanec nebo při výkonu
správních činností v pracovním poměru k územnímu samosprávnému celku nebo při
výkonu státní správy v pracovním nebo služebním poměru ke státu a nebo ve funkci
člena zastupitelstva územního samosprávného celku dlouhodobě uvolněného pro
výkon této funkce.

Kvalifikační a další předpoklady: 
• vysokoškolské vzdělání v magisterském nebo bakalářském studijním programu

v oboru právp, ekonomie, státní a veřejná správa
• znalost právních předpisů v oblasti veřejné správy
• práce na PC - uživatelská znalost na dobré úrovni
• schopnost řídící a koncepční práce
• organizační a rozhodovací schopnosti
• časová flexi,bilita, odolnost• vůči stresu
• řidičský průkaz sk. B
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• zkouška odb0rné způsobilosti a osvědčení o absolvování vzdělávání vedoucích
úředníků a vedoucích úřadů výhodou

Písemná přihláška musí obsahovat: 
• jméno, příjmení a titul uchazeče
• datum a místo narození
• státní příslušnost
• místo trva'lého pobytu
• číslo občanského průkazu, popř. číslo dokladu o. povolení k pobytu jde-li o cizího

státního obtana
• telefonn1í kontakt a e-mailová adresa
• datum a p:odpis uchazeče
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Telefon: 318 54� 919 
Ústředna: 318 54,1 911 Internet: www.ninisek.cz 
GSM brána: 603 842 257 E-mail: mesto@mnisek.cz 

Bankovní spojení: 
ČS, a.s. Mnišek pod Brdy 
0388055349/0800 

IČ: 
00242748 
DS: 96ebwrs 



K přihlášce uchazeč připojí: 

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

• návrh na reorganizaci městského úřadu Mníšek pod Brdy
• životopis, ve kterém uvede údaje o dosavadních zaměstnáních a odborných

znalostech a dovednostech týkajících se správních činností
• originál nebo ověřenou kopii Rejstříku trestů ne starší 3 měsíců, u cizích státních

příslušníků též obdobný doklad osvědčující bezúhonnost vydaný domovským státem,

pokud takový doklad domovský stát nevydává, doloží se bezúhonnost čestným

prohlášením
• originál nebo ověřená kopie dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání
• čestné prohlášení o splnění předpokladů stanovených § S zákona č. 3 12/2002 Sb.

• doklady prokazující splnění předpokladů dle zákona č. 451/1991 Sb. (tzv. lustrační

osvědčení a čestné prohlášení dle§ 2 odst. 1, písm. d) až h) - netýká se osob

narozených po. 1.12.1971

Doručení přihlášky: 
Přihlášku zašlete do 11:30 hodin dne 29.10. 2019 na adresu Městský úřad Mníšek pod 
Brdy, Dobříšská 56, 252 10 Mníšek pod Brdy, v zalepené obálce s označením „VŘ
tajemník/tajemnice - neotevírat." 

Bližší informace poskytne tajemnice na tel: 318 541 933, email: vera.landova@mnisek.cz. 

Vyhlašovatel si vyhrazuje právo zrušit toto výběrové řízení kdykoliv v jeho průb v 

nevybrat žádného uchazeče. 

T eleton: 318 541 91 9 
Ústředna: 318 541 911 
GSM brána: 603 842 257 
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Internet: www.mnisek.cz 
E-mail: mesto@mnisek.cz 

Mgr. Magdaléna Davis, P - . 

starostka města 

Bankovní spojení: 

M!íab M:-,filt>!< pod Brdy
U<ob'IJskíi 56 

'>G2 10 Mníšs!, pod úrdy 
(3) 

ČS, a.s. Mníšek pod Brdy 
0388055349/0800 

IČ: 
00242748 
DS: 96ebwrs 


