
MĚSTO  CHRASTAVA, nám. 1. máje 1, 463 31  Chrastava 

OZNÁMENÍ O VYHLÁŠENÍ VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ 

 
Tajemník Městského úřadu Chrastava vyhlašuje podle § 7 zákona č. 312/2002 Sb., o úřednících územních 

samosprávných celků a o změně některých zákonů, vyhlašuje výběrové řízení na obsazení pracovního místa:  

INVESTIČNÍ   REFERENT 

odboru rozvoje, dotací a správy majetku 

Městského úřadu Chrastava 
 

Místo výkonu práce:  Město Chrastava – Městský úřad Chrastava 

Platové zařazení: 10.-11. platová třída (odměňování dle zák.č.262/2006 Sb., a nař.vl.č. 341/2017 Sb.) 

Charakteristika vykonávané činnosti - komplexní investiční činnost, zahrnující zejména: 

 zajištění přípravy, projektové a inženýrské činnosti pro investice, zpracování podkladů rozpočtu, 

vyřizování stavebních povolení, včetně stanovisek dotčených orgánů a dalších účastníků 

stavebního řízení, 

 zajištění  a zpracovávání podkladů pro výběr dodavatelů, organizování výběru dodavatelů dle 

platných právních předpisů,  

 odpovědnost za dohled a dozor nad prováděním staveb a výkonem TDI, za činnosti spojené 

s předáním dokončeného díla, včetně zajištění úplnosti dokladů, činnosti spojené s kolaudací 

staveb  a převodem investic do majetku města, uplatňování reklamací,  

 zpracování návrhů smluvních vztahů a podkladů pro žádosti o přiznání finančních podpor 

z různých dotačních zdrojů. 

Požadavky: 

 VŠ nebo vyšší odborné vzdělání, případně ÚS vzdělání, stavební obor výhodou 

 znalost práce na PC (Office: zejména Word a Excel na dobré uživatelské úrovni) 

 dobré komunikační, organizační a řídící schopnosti 

 praxe v investiční činnosti nebo ve stavebnictví výhodou 

 řidičský průkaz sk. „B“- aktivní řidič výhodou 

Zákonné předpoklady: 

 předpoklady podle § 4 zákona č. 312/2002 Sb. 

Uchazeči předloží písemnou přihlášku, která musí obsahovat tyto náležitosti: 

 přesné označení výběrového řízení 

 jméno, příjmení a titul uchazeče 

 datum a místo narození uchazeče 

 státní příslušnost uchazeče 

 místo trvalého pobytu uchazeče 

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

 datum a podpis uchazeče 

Výčet dokladů, které zájemce připojí k přihlášce: 

 strukturovaný životopis, ve kterém jsou uvedeny údaje o dosavadních zaměstnáních a odborných 

znalostech a dovednostech týkajících se shora uvedených činností 

 výpis z evidence Rejstříku trestů ne starší než 3 měsíce  

 ověřená kopie dokladů o nejvyšším dosaženém vzdělání 

Pracovní poměr: na dobu neurčitou 

Předpokládaný termín nástupu:  leden  2022   

Lhůta pro podání přihlášky:        do 31. října 2021  

Způsob podání přihlášky: písemně nebo osobně na adresu: Město Chrastava, tajemník MěÚ,  

nám. 1. máje 1, 463 31  Chrastava                 telefon:  482 363 811        

e-mail: podatelna@chrastava.cz  

Obálku označte textem: Výběrové řízení- investiční referent ORM 

 

V Chrastavě dne 24. září 2021                                            Ing. Miroslav Chvála 

tajemník MěÚ Chrastava 

mailto:podatelna@chrastava.cz

