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

Naše č.j.: MMpB-TAJ/967/20 · 220/2020-Lan 

Vyřizuje: Věra Landová 

Datum: 29.01.2020 

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení 

Město Mníšek pod Brdy 

se sídlem Dobříšská 56, 252 10 Mníšek pod Brdy 

zastoupené starostkou města vyhlašuje dne 29.1. 2020 dle § 7 zákona č. 312/2002 Sb. o 
úřednících územních samosprávných celků a o změně některých zákonů ve znění pozdějších 
předpisů výběrové řízení na obsazení pracovního místa 

Vedoucí finančního odboru 

Místo výkonu práce: Město Mníšek pod Brdy 
Termín nástupu: po dohodě, pracovní poměr na dobu neurčitou, zkušební doba 6 měsíců. 
Druh práce: zajišťování a organizace výkonu ekonomických agend, rozpočet obce, 
výkaznictví, provádění finančních kontrol. 

Platové podmínky: platové zařazení dle zákona č. 262/2006 Sb., v platném znění a nařízení 
vlády č. 341/2017 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, 
v platném znění, platová třída 11. 

Předpoklady pro vznik pracovního poměru v souladu s§ 4 zákona č. 312/2002 Sb., o 
úřednících územních samosprávných celků a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších 
předpisů: 

• fyzická osoba, která dosáhla věku 18 let
• občan České republiky nebo cizí státní občan s trvalým pobytem v České

republice, který ovládá český jazyk
• způsobilost k úkonům potřebným pro plnění pracovních povinností
• bezúhonnost
• splnění předpokladů stanovených zákonem č. 451/1991 Sb., kterým se stanoví

některé další předpoklady pro výkon některých funkcí ve státních orgánech a
organizacích ČSFR, ČR a SR v platném znění - lustrační zákon

Požadavky: 

• vysokoškolské vzdělání ekonomického směru v magisterském studijním programu
nebo v bakalářském studijním programu, popř. na základě výjimky dle odst. 3
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Město Mníšek pod Brdy 
Dobříšská 56, 252 10 Mníšek pod Brdy 

písm. 3 nařízení vlády č. 341/2017 vyšší odborné nebo středoškolské vzdělání 
ekonomického směru 

• znalost problematiky hospodaření územně samosprávných celků
• velmi dobrá uživatelská znalost práce na PC
• praktická znalost MS Excel
• samostatnost, odpovědný přístup, organizační a řídící schopnosti, pečlivost a

spolehlivost,
• organizační a komunikační schopnosti
• schopnost vedení menšího kolektivu

Výhodou: 

• praxe v oboru ve veřejné správě
• zkouška odborné způsobilosti na úseku finančního hospodaření územních

samosprávných celků a jejich přezkum
• všeobecný přehled o legislativě veřejné správy

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: 

jméno, příjmení, titul, datum a místo narození, st. příslušnost, místo trvalého pobytu, číslo 

občanského průkazu (číslo dokladu o povolení k pobytu, jde-li o cizího státního občana), 

telefonický a emailový kontakt, datum a podpis uchazeče 

K přihlášce nutno připojit 
• 

• 

• 

• 

• 

• 

motivační dopis 

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 

čestné prohlášení dle§ 4 odst. 3 lustračního zákona - nevztahuje se na osoby 
narozené po 1.12. 1971 

originál nebo ověřenou kopii lustračního osvědčení dle § 4 odst. 1 - nevztahuje se 
na osoby narozené po. 1.12. 1971 

Lhůta pro podání přihlášky: doručte do podatelny městského úřadu neipozději dne 

19.2.2020 do 17:30 hodin. 

Místo a způsob podání přihlášky: přihlášky přijímá podatelna městského úřadu, je možné je 
podat osobně, nebo zaslat písemně tak, aby ji vyhlašovatel obdržel nejpozději do termínu 

lhůty pro podání přihlášek s požadovanými doklady na adrese: 
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Město Mníšek pod Brdy 
Dobříšská 56, 252 10 Mníšek pod Brdy 

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

obálku označte slovy: ,, Výběrové řízení - vedoucí FO" neotevírat 

Informace k pracovní činnosti poskytne paní Olga Šibřinová, tel. č. 318 541 928, 734 500 444, 
email: olga.sibrinova@mnisek.cz. 

Vyhlašovatel si vyhrazuje právo zrušit toto výběrové řízení kdykoliv v jeho průběhu nebo 
nevybrat žádného uchazeče. 

Pozvánka pro zájemce o pracovní místo, kteří podali řádnou přihlášku: 

Výběrové řízení - osobní pohovory, se budou konat dne 24. 2. 2020 od 10,00 hodin v kanceláři 
starostky- I. patro MÚ Mníšek pod Brdy, Dobříšská 56,252 10 Mníšek pod Brdy. 

Termín a čas budou ještě potvrzeny telefonicky nebo e-mailem. 
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Mgr. Magdaléna Davis, Ph.D. 

starostka města 
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