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MĚSTSKÝ ÚŘAD CHRASTAVA
náměstí 1. máje 1,  463 31  Chrastava

telefon: 485 14 3 310  fax: 485 14 3 344

OZNÁMENÍ VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ

Starosta města Chrastava vyhlašuje dle ustanovení § 7 zákona č. 312/2002 Sb., o úřednících 
územních samosprávných celků a o  změně některých zákonů, v platném znění (dále jen 

“zákon”) :

 VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ NA MÍSTO VEDOUCÍHO ÚŘADU
-

TAJEMNÍK MĚSTSKÉHO ÚŘADU CHRASTAVA
Místo výkonu práce: Město Chrastava – Městský úřad Chrastava

Platové zařazení: 12. platová třída (odměňování podle zák. č. 262/2006 Sb. a nařízení vlády 
č. 314/2017 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, 
v platném znění)

Pracovní poměr: na dobu neurčitou

Předpokládaný termín nástupu:  dle dohody
Charakteristika vykonávané činnosti:

 dle ustanovení § 110 odst. 2, 4 a 5 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení)
Zákonné předpoklady:

 předpoklady pro vznik pracovního poměru úředníka podle ustanovení § 4 zákona
 předpoklady pro jmenování vedoucím úřadu podle ustanovení § 5 zákona

Další požadavky:
 vysokoškolské vzdělání v magisterském studijním programu
 organizační, řídící a komunikační schopnosti
 znalost práce s výpočetní technikou (minimálně Office, Windows, Excel)

Uchazeči předloží písemnou přihlášku, která musí obsahovat tyto náležitosti:
 přesné označení výběrového řízení
 jméno, příjmení a titul uchazeče
 datum a místo narození uchazeče
 místo trvalého pobytu uchazeče
 číslo občanského průkazu nebo číslo dokladu o povolení k pobytu, jde-li o cizího 

státního občana
 datum a podpis uchazeče
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Výčet dokladů, které zájemce připojí k přihlášce:
 životopis, ve kterém jsou uvedeny údaje o dosavadních zaměstnáních a odborných 

znalostech a dovednostech týkajících se správních činností
 výpis z evidence Rejstříku trestů ne starší než 3 měsíce (originál případně ověřená 

kopie)
 ověřená kopie dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání
 doklady prokazující splnění předpokladů pro jmenování vedoucím úřadu stanoveným v 

§ 5 zákona

- osvědčení vydané Ministersterstvem vnitra ČR podle § 4 odst. 1 zákona č. 451/1991 Sb.,
- čestné prohlášení uchazeče podle § 4 odst. 3 zákona č. 451/1991 Sb.
- čestné prohlášení uchazeče, že má nejméně tříletou praxi dle § 7 odst. 2 zákona, a to 
v průběhu bezprostředně předcházejících 8 letech

Lhůta, způsob a místo doručení:
Přihlášku s přílohami doručte do 31. března 2023 osobně na podatelnu Městského úřadu 
Chrastava, nám. 1. máje 1, nebo poštou (rozhoduje podací razítko pošty nebo podatelny 
úřadu) na adresu: Město Chrastava, nám. 1. máje 1, 463 31 Chrastava
Uzavřenou obálku označte textem: Výběrové řízení – tajemník

Případné informace podá:
Ing. Miroslav Chvála – tajemník MěÚ 482 363 813, email: tajemnik@chrastava.cz

V Chrastavě dne 20. října 2022
Ing. Michael C a n o v
starosta města
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