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Starosta města Dobrovice vyhlašuje dne 25. 10. 2022 ve smyslu ustanovení § 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 ekonomického odboru 
Městského úřadu Dobrovice. 

Druh práce: vedoucí ekonomického odboru 

Místo výkonu práce: Městský úřad Dobrovice, Palackého náměstí 28, Dobrovice 

Platové zařazení dle nařízení vlády č. 341/2017 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve 

veřejných službách a správě, v platném znění - 11. platová třída 

Předpokládaný termín nástupu: dle dohody 

Charakteristika vykonávané práce: zajišťování agend na úseku rozpočtu a hospodaření 

obce, účetnictví, správy a údržby majetku města, investiční činnosti, odpadového 

hospodářství, ochrany přírody a krajiny, údržby zeleně. 

 

Zákonné předpoklady pro vznik pracovního poměru vedoucího úředníka: 

▪ fyzická osoba, která dosáhla věku 18 let, 

▪ občan ČR nebo cizí státní příslušník s trvalým pobytem v ČR, který ovládá český jazyk, 

▪ způsobilost k právním úkonům, 

▪ bezúhonnost, 

▪ splnění dalších předpokladů podle § 2 a § 4 zákona č. 451/1991 Sb., tj. lustrační 

            osvědčení a čestné prohlášení (nevztahuje se na uchazeče narozené po 1. 12. 1971). 

 

Další požadavky: 

▪ vysokoškolské vzdělání ekonomického zaměření v magisterském nebo bakalářském   

            studijním programu, 

▪ praxe v oblasti ekonomiky veřejné správy nebo státní správy minimálně 3 roky, 

▪ dobrá znalost práce s MS Office, 

▪ organizační a řídící schopnosti, spolehlivost, důkladnost, odpovědnost,  

▪ asertivita, dobré komunikativní schopnosti, ochota se dále vzdělávat,   

▪ absolvování zkoušky odborné způsobilosti výhodou, 

▪ řidičské oprávnění sk. B, aktivní řidič 

 

Zájemce podá písemnou přihlášku, která musí obsahovat tyto náležitosti:  

▪ jméno, příjmení a titul zájemce, 

▪ datum a místo narození, 

▪ státní příslušnost, 

▪ místo trvalého pobytu, kontaktní telefon a e-mail, 

▪ číslo občanského průkazu nebo číslo dokladu o povolení k pobytu, jde-li o cizího   

▪ státního občana, 

▪ datum a podpis zájemce. 
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Nabízíme: 

▪ pětitýdenní dovolenou, 

▪ po zapracování osobní příplatek dle kvality odvedené práce, 

▪ příspěvek na stravování, 

▪ příspěvek na životní či penzijní pojištění. 

 

K přihlášce zájemce připojí tyto doklady: 

▪ životopis, ve kterém je třeba uvést údaje o dosaženém vzdělání, dosavadních 

zaměstnáních, odborných znalostech a dovednostech,  

▪ výpis z evidence Rejstříku trestů ne starší než 3 měsíce, 

▪ ověřenou kopii dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání. 

 
Město Dobrovice informuje uchazeče, že v rámci výběrového řízení bude zpracovávat jeho osobní údaje za 

účelem výběru vhodného zaměstnance a sjednání pracovní smlouvy na pozici vedoucí ekonomického odboru. 

Osobní údaje budou zpracovávány pouze v rozsahu nezbytném pro provedení opatření zahrnující vzájemná 

jednání vyhodnocení ze strany města Dobrovice před sjednáním pracovní smlouvy. Osobní údaje uchazeče 

budou zpracovávány pouze podobu výběrového řízení. Při zpracovávání osobních údajů bude dostatečně 

zabezpečena jejich ochrana a nebudou předány žádné jiné právnické ani fyzické osobě. V souladu s příslušnými 

právními předpisy dále informujeme, že uchazeč má právo na přístup ke svým osobním údajům poskytnutým 

městu Dobrovice, má právo požadovat opravu, výmaz nebo omezení zpracování svých osobních údajů a má také 

právo vznést u města Dobrovice námitku ohledně zpracování svých osobních údajů. Státním dozorovým úřadem 

pro oblast ochrany osobních údajů je Úřad pro ochranu osobních údajů (www.uoou.cz), na který je možné 

obrátit se s případnou stížností. 

 

Přihlášku s požadovanými doklady je nutno doručit nejpozději do 21. listopadu 2022 do 

14:00 hodin buď osobně na podatelnu městského úřadu nebo poštou na adresu: 

Městský úřad Dobrovice 

Palackého nám. 28 

294 41 Dobrovice 

Uzavřenou obálku označte slovy: 

„Výběrové řízení – vedoucí ekonomického odboru - NEOTVÍRAT“. 

 

Případné dotazy zodpoví vedoucí odboru Věra Veselková, tel. 326 307 545. 

 

Vyhlašovatel si vyhrazuje právo zrušit toto výběrové řízení kdykoliv v jeho průběhu. 

 

V Dobrovici dne 25. 10. 2022 

                                                                                           

                                                                                                Mgr. Tomáš Sedláček v. r. 

                  starosta města 
 


