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Město Buštěhrad 
Městský úřad Buštěhrad  
Hřebečská 660 
273 43 Buštěhrad  
 

vyhlašuje 
 

VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ 
 
podle § 4, 6 a 7 zákona č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávních celků, ve 
znění pozdějších předpisů. 
 
Název územního samosprávného celku: 

- město Buštěhrad  
 
Druh práce a místo výkonu práce: 

- 1 pracovní místo pro tajemníka/tajemnici městského úřadu, pracoviště Městského 
úřadu Buštěhrad, Hřebečská 660, Buštěhrad  

 
Předpoklady: 

- věk nad 18 let 
- způsobilost k právním úkonům 
- trestní bezúhonnost 
- státní občanství ČR 
- trvalý pobyt na území ČR 
- vzdělání vysokoškolské 

 
Výhodou může být: 

- vzdělání v oboru ekonomickém 
- znalost zákona o obcích  
- praxe v oboru 
- znalost práce s počítačem 
- komunikativní jednání 
- flexibilita 
- řidičský průkaz skupiny B 

 
Přihláška k účasti na výběrovém řízení musí obsahovat: 

- jméno a příjmení zájemce, titul 
- datum a místo narození zájemce 
-  státní příslušnost zájemce 
- místo trvalého pobytu zájemce včetně telefonického, případně e-mailového kontaktu 
- č. občanského průkazu 
- datum a podpis zájemce 



 
Výčet dokladů, které zájemce předloží k přihlášce: 

- životopis s průběhem dosavadních zaměstnání s uvedením odborných znalostí a 
dovedností, týkajících se správních činností 

- originál výpisu z rejstříku trestů (ne starší než 3 měsíce) 
- ověřená kopie dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání 
 

Doklady obsahující osobní údaje budou ihned  po skončení výběrového řízení vráceny 
zájemcům. 

 
Platová třída odpovídající druhu práce: 

- platové zařazení podle Nařízení vlády č. 564/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů: 
10. platová třída s tím, že stupeň bude stanoven podle délky započitatelné praxe 

 
Pracovní poměr:  

- na dobu neurčitou s tříměsíční zkušební lhůtou 
 
Lhůta pro podání přihlášky: 

- Do 17.00 hodin dne 15. června 2011. Na přihlášky doručené po této lhůtě nebude brán 
zřetel.  

 
Místo a způsob podání přihlášky: 

- přihlášky doručit osobně nebo zaslat poštou na adresu: Městský úřad Buštěhrad, 
Hřebečská 660, 273 43 Buštěhrad 

- přihlášky lze zaslat rovněž elektronickou poštou na e-mailovou adresu: 
meu@mestobustehrad.cz. Požadované doklady je v tomto případě nutné zaslat poštou 
nebo doručit osobně do konce stanovené lhůty pro podání přihlášek k účasti 
v uvedeném výběrovém řízení.  

 
Datum vyvěšení: 31. května 2011 
 
 
 
 
 
Ing. Jitka Leflerová 
Starostka    

 
 


