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OZNÁMENÍ O VYHLÁŠENÍ VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ 

 
RADA MĚSTA HRÁDEK NAD NISOU jako zřizovatel příspěvkové organizace,  

v souladu se svým usnesením č. 24/795/RM/22 ze dne 21. 09. 2022, 

vyhlašuje výběrové řízení 

na obsazení pozice: 

ŘEDITEL/KA PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE – BRÁNA TROJZEMÍ 

 

Místo výkonu práce:  město Hrádek nad Nisou (celé katarální území města Hrádek nad Nisou) 

Sídlo organizace: Horní náměstí 71, 463 34 Hrádek nad Nisou 

Platové zařazení:  11. platová třída, dle zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, nařízení vlády č. 
341/2017 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě a nařízení vlády 
222/2010 Sb., o katalogu prací ve veřejných službách a správě, ve znění pozdějších předpisů (zařazení 
bude určeno podle druhu, rozsahu a náročnosti sjednané a vykonávané práce). Další informace k platu a 
výhodám, viz oddíl „Ostatní informace“ tohoto oznámení. 

Druh práce a hlavní charakteristika vykonávané činnosti: 

Ředitel/ředitelka příspěvkové organizace v souladu s legislativou ČR a stanovami organizace. Výkon funkce 
zahrnuje zejména řízení organizace, naplňování jejich cílů, zajišťování úkolů a koordinaci činností v oblasti 
kulturní, společenské a sportovní, dále pak v oblasti cestovního ruchu a historie města, provozu 
informačního centra muzea a souvisejících činností, např.: mediálně publikační atd., a to pro oblast města 
Hrádek nad Nisou a jeho blízkého okolí. Zejména se jedná o činnosti, kdy: 

• provádí výkon statutárního orgánu, jedná v zájmu a ve jménu organizace a zřizovatele, 

• řídí organizaci a plní povinnosti vedoucího zaměstnance organizace. Odpovídá za její chod ve všech 
oblastech a odpovídá za všechna rozhodnutí svá i podřízených, 

• zabezpečuje všechny úkony nutné pro řádný chod organizace v souladu se zákony ČR a zřizovací 
listinou, včetně činností zaměstnavatele, 

• řídí ostatní pracovníky organizace a koordinuje jejich práci vč. vyhodnocování a kontroly, 

• zpracovává vnitřní a další dokumenty vztahující se k řízení organizace, 

• provádí kontrolní činnost na základě obecně závazných pokynů. Kontroluje chod organizace ve všech 
oblastech, 

• úzce komunikuje se zřizovatelem a projednává s ním své kroky, aby byla činnost organizace v souladu 
s jeho záměrem a směřováním organizace, 

• navrhuje úpravu a ve spolupráci se zřizovatelem schvaluje organizační strukturu organizace a 
zpracovává koncepci rozvoje činnosti organizace, 

• spolupráce s odborníky a institucemi zabývajícími se obdobnou činností a zajišťuje přidružené aktivity 
organizace, a další. 

 

Základní požadované předpoklady: 

• osoba dosáhla věku 18 let a je způsobilá k právním úkonům (prokazuje se prohlášením v přihlášce),  

• je bezúhonná (prokazuje se doložením výpisu z rejstříků trestů),  

• ovládá jednací jazyk /český jazyk/ České republiky (prokazuje se prohlášením v přihlášce). 

• vzdělání (prokazuje se doložením osvědčení o vzdělání): 
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o Pro danou platovou třídu je zákonným požadavkem a preferováno je vysokoškolské vzdělání 
o Hlásit se mohou i uchazeči s minimálně středoškolským vzděláním s maturitní zkouškou 

(postup § 3 nařízení vlády 341/2017 Sb.), kde je požadujeme prokázat praxi min. 3 let na 
obdobné pozici nebo pozici v oblasti organizace kulturních a společenských akcí, v oblasti 
cestovního ruchu či mediálních služeb apod. 

• požadujeme orientaci v zákonných normách, zejména: 
o dobrá znalost zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů 
o základní znalost zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších 

předpisů; 
o základní znalost zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění 

pozdějších předpisů; 
o základní znalost zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole, ve znění pozdějších předpisů; 

• požadujeme velmi dobrou uživatelskou znalost práce na počítači (PC) – MS Office (zejména program 
word a excel), Windows, dále pak práce se sítí internet, případně další aplikace a programy (např.: 
knihovní systémy) v oblasti kultury, společenských akcí a cestovního ruchu, 

• požadujeme vlastnictví platného řidičského oprávnění min. sk. B a aktivní řidičské zkušenosti. 
 

Jiné požadavky zřizovatele pro vznik pracovního poměru odpovídající povaze činnosti, kterou má 
zájemce (uchazeč) vykonávat: 

Další požadované dovednosti a vlastnosti: 

• požadujeme vysoké pracovní nasazení, aktivní přístup k řešení problémů, schopnost samostatné 
i týmové práce, dobré organizační a komunikační schopnosti a flexibilitu, 

• požadujeme schopnost analytického a koncepčního myšlení, pečlivost, zodpovědnost a ochotu dále se 
vzdělávat, 

• požadujeme schopnost snášet stresové situace a zvládat zátěžové situace, 

• požadujeme vstřícné a velmi aktivní „pro-klientské“ chování vč. odpovídající komunikace. 

Výhodou: 

• vzdělání v magisterském nebo bakalářském studijním programu zaměřeném, zejména společenských 
věd (kultura, historie, mediální studia apod.) nebo cestovní ruch, masmédia či management a 
marketing apod.  

• praxe na obdobné pracovní pozici v oblasti, zejména zaměřené na organizaci kulturních 
a společenských akcí, případně v oblasti cestovního ruchu (propagace a marketing) apod., 

• praxe na obdobné řídicí pozici, 

• praxe ve veřejné a státní správě, příp. znalost problematiky veřejné správy vykonávané orgány 
územních samosprávných celků (dále také jako ÚSC), zejména pak znalost zákona č. 128/2000 Sb., 
o obcích (obecní zřízení), 

• znalost cizích jazyků (zejména němčina, angličtina a polština), 

• znalost tvorby projektů a projektového řízení. 
 
Požadavek na zpracování koncepce rozvoje organizace 
Jako součást výběrového řízení, požaduje zřizovatel v rámci výběrového řízení, odevzdat i koncepci 
rozvoje organizace. Která bude:  

• mít minimálně 5 stran A4 a max. 10 stran A4 normovaného textu, vč. příloh,  

• obsahovat návrh strategického plánu činnosti a rozvoje příspěvkové organizace na dobu minimálně 
4 let (organizace spravuje majetek např. budova knihovny, multifunkční sál-kinosál, kulturní dům a 
vykonává činnosti související a uvedené oddílu „Druh práce a hlavní charakteristika vykonávané 
činnosti“ tohoto oznámení, vice informací také na <www.branatrojzemi.cz>), 

• obsahovat návrh personální strategie organizace na dobu minimálně 4 let, při počátečním nastavení 
počtu zaměstnanců: 4x na HP, 2x na DPČ a externí DPP dle potřeb, 
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• obsahovat návrh rozpočtu v hlavních položkách (tzv. rámcový) příspěvkové organizace na kalendářní 
rok, a to při předpokládaném rozpočtu organizace ve výši cca 6,5 mil Kč /rok. 

 
Zájemce/zájemkyně předloží písemnou přihlášku, která musí obsahovat tyto náležitosti: 

→ přesné označení výběrového řízení, 

→ jméno, příjmení a titul zájemce, 

→ datum a místo narození zájemce | státní příslušnost zájemce | místo trvalého pobytu zájemce, 

→ číslo občanského průkazu nebo dokladu o povolení k pobytu, jde-li o cizího státního občana, 

→ kontaktní spojení na zájemce (telefon, e-mail), 

→ prohlášení o ovládání jednacího jazyka a způsobilosti k právním úkonům, 
→ prohlášení zájemce o informaci se zpracováním osobních údajů v následujícím znění: 

„Jako zájemce/uchazeč na obsazení pracovního místa deklaruji svým vlastnoručním podepsáním přihlášky, že jsem 
informován o tom, že vyhlašovatel Město Hrádek nad Nisou, dle příslušných ustanovení zákona č. 110/2019 Sb., 
o zpracování osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů, zpracovává (jako správce) osobní údaje a jsem seznámen 
se způsobem jejich zpracování, který je uveden v závěru (příloha) formulářového vzoru přihlášky a způsob zpracování 
je možné nalézt i na elektronické platformě umožňující dálkový přístup (www.hradek.eu).“ 

→ datum a podpis zájemce. 

• Vzor přihlášky (formulář) včetně výše uvedeného prohlášení zájemce (uchazeče) je možné stáhnout 
na internetovém odkazu, v sekci Výběrová řízení – volná místa, kde jednou z příloh i příloha Vzor – 
PŘIHLÁŠKA – BRÁNA TROJZEMÍ, přímý link: https://www.hradek.eu/page4.aspx?zaz=2537-4042 , 
nebo jej lze najít postupným vyhledáním cesty: www.hradek.eu ► Dokumenty ► Formuláře ► 
Kancelář úřadu / Výběrová řízení – volná místa). 

Výčet dokladů, které zájemce/zájemkyně připojí k přihlášce: 

• strukturovaný životopis, ve kterém jsou uvedeny základní identifikační údaje, údaje o dosavadních 
zaměstnáních a odborných znalostech a dovednostech (zejména o odborných znalostech 
a dovednostech týkajících se obsazované pracovní pozice a požadovaných znalostí vč. případně 
požadované praxe viz výše). 

• 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), nebo doklad o jeho vyžádání 

• ověřená kopie dokladů o nejvyšším dosaženém vzdělání, 

• zpracovaná Koncepce rozvoje organizace. 

Místo a způsob podání přihlášky: 

• osobně k zřizovateli, tj. do podatelny Městského úřadu Hrádek nad Nisou, Horní náměstí 73, 463 34 
Hrádek nad Nisou, 

• písemně poštovní (kurýrní) službou na adresu: Městský úřad Hrádek nad Nisou, k rukám starosty 
města, Horní náměstí 73, 463 34 Hrádek nad Nisou, 

• PŘIHLÁŠKU NELZE POSÍLAT ELEKTRONICKY! 

• přihlášku vč. požadovaných příloh podávejte v zalepené obálce, obálku označte textem: „NEOTVÍRAT 
– Výběrové řízení – BRÁNA TROJZEMÍ“. 

Lhůta pro podání přihlášky:   21. 10. 2022, do 12:00 hodin 

• přihlášky doručené po uvedeném termínu nebudou do výběrového řízení zařazeny. 
 

Pracovní poměr:  - na dobu neurčitou 
- vznikne jmenováním a až s šesti měsíční zkušební dobou 

Předpokládaný termín nástupu:   01 / 2023, nebo dle dohody 
 
 

https://www.hradek.eu/page4.aspx?zaz=2537-4042
https://www.hradek.eu/page4.aspx?zaz=2537-4042
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Ostatní informace: 

• nabízíme perspektivní a kreativní zaměstnání, a odpovídající platové podmínky rámci platového tarifu:  
➢ pro 11. platovou třídu v rozmezí od 25.280 Kč až do 37.170 Kč dle příslušného nařízení + příplatek 

za vedení v zákonném rozpětí + možnost osobního ohodnocení dle dosahovaných výsledků (až do 
100 % maximální výše tarifu). 

• nabízíme další „zaměstnanecké“ výhody po splnění požadavků: dovolenou 5 týdnů, dále pak ostatní 
benefity dle nastavení příspěvkové organizace, možnost dalšího osobního rozvoje prostřednictvím 
vzdělávání apod. 

• zájemce (jiné označení též uchazeč) splňující předpoklady a požadavky stanovené v tomto oznámení, 
může být vyzván výběrovou komisí k pohovoru, která může obsahovat i praktickou část ověřování 
požadavků, 

• Město Hrádek nad Nisou si jako zřizovatel vyhrazuje právo nevybrat žádného z přihlášených zájemců 
a výběrové řízení zrušit bez udání důvodu, 

• zájemce nese veškeré náklady, které mu vzniknou účastí ve výběrovém řízení, 

• zájemce nese v některých dokumentech označení „uchazeč“ a ve všech případech se tím rozumí 
slovní vyjádření v mužském tak i v ženském rodě (př.: zájemce/zájemkyně). 

• bližší informace a dotazy: 
➢ k obsahu nabízené práce (upřesnění vykonávané činnosti dané pracovní pozice), podá osobně 

starosta města / místostarosta po předchozím objednání na sekretariátu u asistentky, paní 
Andrey Vinšové, tel.: +420 482 411 400 | mob. tel.: +420 725 059 319 | e-mail.: 
vinsova@muhradek.cz.  

➢ k administrativnímu procesu výběrového řízení, nebo v případě nepřítomnosti a vysokého 
zaneprázdnění výše uvedených osob podá základní informace tajemník městského úřadu, Jiří 
Timulák, tel.: +420 482 411 403 | e-mail: tajemnik@muhradek.cz.  

 
 
V Hrádku nad Nisou dne 23. 09. 2022 
 
 
 
 

Mgr. JOSEF HORINKA v. r. 
starosta města Hrádek nad Nisou 

 
Vyvěšeno: 
 
Sejmuto: 
 

mailto:vinsova@muhradek.cz
mailto:tajemnik@muhradek.cz

