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Výběrové řízení na obsazení místa investičního referenta odboru rozvoje
dle níže uvedených podmínek, subsidiárně s přihlédnutím k příslušným ustanovením zákona
č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků, ve znění pozdějších předpisů:
Město Český Brod vyhlašuje výběrové řízení na pozici investičního referenta odboru rozvoje Městského
úřadu Český Brod. Jeho agenda zahrnuje zejména:
 přípravu nebo realizaci jednotlivých investic menšího rozsahu nebo částí velkých investic,
 shromažďování a vyhodnocování požadavků na výstavbu,
 prověřování a zajišťování úplnosti investiční dokumentace,
 přípravu výběrových řízení investičních akcí po věcné stránce,
 příprava podkladů pro uzavírání smluv a jejich dodatků,
 přípravu a zajišťování dokumentace všech stupňů,
 výběr a koordinace dodavatelů a jiných účastníků stavby,
 zajišťování realizace investičních akcí včetně dozorování průběhu realizace investic,
 přebírání prací, zpracovávání zápisů a protokolů o předání staveb,
 provádění technického dozoru stavebníka menších akcí,
 zajišťování odstraňování nedostatků v průběhu jejich realizace.
 průběžná kontrola čerpání finančních prostředků z rozpočtu,
 evidence projektů a činností ve vnitřních systémech,
 komunikace se členy zastupitelstva a rady města, s občany, úřady a firmami, příprava materiálů.
Zájemci se požádat o upřesnění požadovaných činností nebo o osobní konzultaci vedoucí odboru rozvoje
Mgr. Hanu Dočkalovou, tel. 733 792 835, email: dockalova@cesbrod.cz.
Platová třída: 9 - 10 (dle dosaženého vzdělání a kvalifikace) + osobní příplatek, odměny za mimořádné
pracovní výsledky, příspěvek na dovolenou a další benefity ze sociálního fondu.
Předpokládaný nástup: v období od 1. ledna 2023 nebo podle dohody.
Pracovní smlouva s úspěšným uchazečem bude uzavřena na dobu určitou 1 roku (po dobu plánované
dlouhodobé pracovní neschopnosti kolegy) s velmi pravděpodobnou možností změny na dobu neurčitou.
Uchazeč musí splňovat tyto předpoklady:
 úplné středoškolské vzdělání s maturitou,
 je státním občanem ČR, popřípadě je cizím státním občanem a má v ČR trvalý pobyt, dosáhl věku
18 let,
 je bezúhonný, ovládá český jazyk, ovládá práci na PC.
Výhodou je:
 vzdělání stavebního nebo technického směru, zkušenosti s investicemi,
 znalost zákona č. 128/2000 Sb., v platném znění,
 znalost reálií města, rozsah majetku, příspěvkové organizace, rozpočet, ukončené či plánované
akce.
Lhůta pro podání přihlášky stanovena do pondělí 21. 11. 2022, 15:00 hodin.
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Adresa pro podání přihlášky: podatelna MěÚ Český Brod, nám. Arnošta z Pardubic 56, 282 01 Český Brod,
k rukám pověřené výkonem činností tajemníka Mgr. Kláry Uldrichové, MPA, obálku nutno výrazně označit:
„NEOTEVÍRAT – výběrové řízení – odbor rozvoje“.
Přihláška uchazeče musí obsahovat tyto náležitosti:
 jméno, příjmení a titul uchazeče,
 datum a místo narození,
 statní příslušnost,
 místo trvalého pobytu,
 číslo občanského průkazu nebo číslo dokladu o povolení k pobytu, jde-li o cizího státního občana,
 kontaktní telefon,
 krátký a výstižný motivační dopis včetně data a podpisu uchazeče.
K přihlášce uchazeč připojí tyto doklady:
 životopis, ve kterém uvede údaje o dosavadních zaměstnáních a o odborných znalostech a
dovednostech,
 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.
Přihlášení uchazeči, kteří splňují výše uvedené předpoklady, jsou tímto zváni k ústním pohovorům, které se
uskuteční dne 22. 11. 2022 od 10:00 hod. na Městském úřadě Český Brod, nám. Husovo 70, 1. p. (kancelář
starosty).
Veřejná výzva byla vyvěšena na úřední desce dne 3. 11. 2022
Veřejná výzva byla uveřejněna na www.cesbrod.cz 3. 11. 2022
V Českém Brodě dne 3. 11. 2022

Mgr. Klára Uldrichová, MPA
pověřená výkonem činností tajemníka
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