
Město Telč 
Rada města 

 

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení  
 

Rada města Telč vyhlašuje dle § 102 odst. 2 písm. c) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích obecní 
zřízení, ve znění pozdějších předpisů, výběrové řízení na obsazení pozice 

 

jednatel/ka obchodní společnosti Služby Telč spol. s r.o. 

 

Předpokládaný nástup září 2017. 
 

Všeobecné předpoklady:  

1) vysokoškolské nebo úplné středoškolské vzdělání zejména ekonomického, právního 
nebo technického zaměření, 

2) minimálně 3 roky praxe v oboru, 
3) organizační a řídící schopnosti , 
4) řidičský průkaz skupiny B, 
5) bezúhonnost, 
6) uživatelská znalost PC (zejména Word, Excel, Outlook, Internet Explorer), 
7) schopnost vstřícného jednání s občany, 
8) samostatnost, 
9) přesnost a spolehlivost, 
10) psychická odolnost, 
11) ovládání jednacího jazyka, 
12) výhodou znalost cizího jazyka (angličtina nebo němčina), 
13) výhodou praxe v oboru. 

 
Odborné předpoklady: 

1) přehled o současných aktivitách společnosti, 
2) orientace v obchodním právu. 

 

 

Přihláška uchazeče musí obsahovat: 
1) jméno, příjmení a titul uchazeče 
2) datum a místo narození uchazeče 
3) státní příslušnost uchazeče 
4) místo trvalého pobytu uchazeče  
5) datum a podpis uchazeče 

 
Přihláška musí být písemná. 
 
Uveďte rovněž telefonní spojení, název výběrového řízení  a prohlášení o souhlasu s využitím 
osobních údajů pro potřeby výběrového řízení. 
 

Výčet písemných dokladů, které je zájemce povinen připojit k přihlášce: 

1) životopis, ve kterém se uvedou údaje o dosavadních zaměstnáních a o odborných 
znalostech a dovednostech týkajících se požadované činnosti, 



2) výpis z evidence Rejstříku trestů ne starší než 3 měsíce (u cizinců obdobný doklad 
příslušného státu), 

3) ověřená kopie dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání, 
4) čestné prohlášení v plném znění podle § 4 odst. 3 zákona č. 451/1991 Sb., kterým se 

stanoví některé další předpoklady pro výkon některých funkcí ve státních orgánech a 
organizacích České a Slovenské Federativní Republiky, České republiky a Slovenské 
republiky, v platném znění -netýká se osob narozených po 1. 12. 1971, 

5) návrh koncepce rozvoje a řízení Služeb Telč, spol. s r.o. (maximální rozsah 3 strany), 
6) lékařské potvrzení o způsobilosti k výkonu funkce.  

 

 

Lhůta pro podání přihlášky: do 9. srpna 2017 do 17:00 hod (nejpozději do této lhůty musí 
být přihláška doručena na Městský úřad Telč, náměstí Zachariáše z Hradce 10) 
 

Přihlášky se všemi požadovanými náležitostmi a doklady se podávají osobně na podatelně 
Městského úřadu Telč, náměstí Zachariáše z Hradce 10, nebo se odesílají na stejnou adresu. 
 
 
Město Telč si vyhrazuje právo nepřijmout žádného uchazeče. 
 
Město Telč si vyhrazuje právo zrušit toto výběrové řízení kdykoliv v jeho průběhu. Ani 
v tomto případě nehradí Město Telč účastníkům náklady spojené s podáním přihlášky včetně 
všech příloh a s účastí ve výběrovém řízení. 
 
 
Telč, 12. července 2017 
 
 
 
 
        Pavel Komín Mgr. Roman Fabeš 
        místostarosta starosta 
 
 
 
Úřední deska  
 
vyvěšeno: 12. července 2017 
 
sejmuto: 

 


