
     MĚSTO NOVÝ BOR 
             nám. Míru l, 473 01 Nový Bor 

 
 

Starosta Města Nový Bor podle § 7 zákona 312/2002 Sb. o úřednících územních 
samosprávných celků a o změně některých zákonů ve smyslu § 103 odst. 3 zákona                  
č. 128/2000 Sb. o obcích, ve znění pozdějších předpisů vyhlašuje výběrové řízení na 
jmenování do funkce 

 

Vedoucího úřadu 
(tajemníka Městského úřadu Nový Bor) 

 
 
Místo výkonu práce:  město Nový  Bor   
Předpoklady pro výkon funkce:  
- vedoucím úřadu se může stát fyzická osoba která je státním občanem ČR (případně i 

cizím státním občanem a má v ČR trvalý pobyt), dosáhla věku 18 let, je způsobilá 
k právním úkonům, je bezúhonná, ovládá jednací jazyk a splňuje další předpoklady pro 
výkon správních činností stanovené zvláštním předpisem – lustračním zákonem, § 4     
zák. č. 312/2002 

- má nejméně tříletou praxi jako vedoucí zaměstnanec, nebo při výkonu správních činností 
v pracovním poměru k územnímu samosprávnému celku nebo při výkonu státní správy 
v pracovním nebo služebním poměru ke státu, nebo ve funkci člena zastupitelstva 
územního samosprávného celku dlouhodobě uvolněného pro výkon této funkce. Délka 
praxe musí být splněna v průběhu 8 let bezprostředně předcházejících jmenování do 
funkce. 

  
Požadavky stanovené městem Nový Bor pro uchazeče: 
� vysokoškolské vzdělání v magisterském studijním programu nebo vysokoškolské 

vzdělání v bakalářském studijním programu (obor ekonomický nebo právní – výhodou) 
� organizační a řídící schopnosti, praxe ve vedení lidí 
� odolnost vůči stresu, časová flexibilita 
� zkouška odborné způsobilosti ve veřejné správě - výhodou 
� písemně zpracovaná koncepce návrhu zefektivnění a zkvalitnění činnosti a řízení úřadu 
� znalost cizích jazyků - výhodou 
� uživatelská znalost práce s PC (Windows - MS Word, Excel, Outlook) 
� ŘP skupiny B (aktivní řidič) 
 
Písemná přihláška k výběrovému řízení musí obsahovat: 
� přesné označení výběrového řízení 
� jméno, příjmení a titul uchazeče 
� datum a místo narození 
� státní příslušnost 
� místo trvalého pobytu 
� číslo občanského průkazu (nebo číslo dokladu o povolení k pobytu, jde-li o cizího 

státního občana) 
� datum a podpis uchazeče  
 
 



K přihlášce musí být připojeny tyto doklady uchazeče: 
- životopis s uvedením údajů o dosavadních zaměstnáních a o odborných znalostech a 

dovednostech týkajících se řídících a správních činností  
- písemně zpracovaná koncepce návrhu zefektivnění a zkvalitnění činnosti a řízení úřadu 
- výpis z evidence Rejstříku trestů ne starší než 3 měsíce  
- ověřená kopie dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání   
- ověřená kopie negativního lustračního osvědčení (případně doklad o požádání o toto 

osvědčení)  
- čestné prohlášení dle zák. č. 451/1991Sb. 
 
Platové zařazení:  12. platová třída dle zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce a nařízení vlády 
č. 341/2017 Sb. o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě  (platové 
rozpětí Kč 24.770,- až Kč 36.470,- podle zápočtu let odborné praxe), příplatek za vedení, 
osobní příplatek. 
 
Předpokládaný termín nástupu:  duben – květen 2020 
 
Lhůta pro podání přihlášky:  do 11.00 hodin dne 06.03.2020 
 
Způsob podání přihlášky: písemně nebo osobně na podatelnu MěÚ na adresu: 
Město Nový Bor, nám. Míru 1, 473 01 Nový Bor 
 
Obálku označte textem:  „Výběrové řízení – vedoucí úřadu“ 
 
Vyhlašovatel si vyhrazuje právo zrušit toto výběrové řízení kdykoliv v jeho průběhu. 
 
V Novém Boru dne  12.02.2020 
 
 
 
 
Mgr. Jaromír Dvořák  v.r. 
starosta 
Města Nový Bor 
 
 
          


