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Ing. Václav Kubín 
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V Králíkách 3. října 2022 

 

Vyhlášení výběrového řízení 

 
čj. MUKR/15153/2022/ved/VK 

Rada města Králíky v působnosti valné hromady vyhlašuje výběrové řízení na obsazení pozice 

 

jednatele (jednatelky) obchodní společnosti Služby města Králíky s. r. o. 

 
Požadavky: 

o vysokoškolské vzdělání technického, stavebního nebo ekonomického směru, případně 

středoškolské vzdělání s maturitou a minimálně pětiletou praxí v oboru, 

o manažerské schopnosti, 

o znalost problematiky řízení, ekonomiky a základních právních poměrů obchodních 

společností a příspěvkových organizací, 

o organizační a řídící schopnosti, odolnost vůči stresu, komunikativnost, zodpovědnost, 

samostatnost, 

o orientační přehled právních předpisů, se kterými musí být jednatel společnosti schopen 

pracovat: občanský zákoník, zákon o obchodních korporacích, zákoník práce, živnostenský 

zákon, daňové zákony (zákon o dani z příjmů, zákon o dani z přidané hodnoty, zákon o dani 

silniční, …), zákon o účetnictví, mzdové předpisy, předpisy sociálního zabezpečení 

a zdravotního pojištění, předpisy z oblasti BOZP a požární ochrany, zákon o odpadech 

a související právní předpisy z oblasti odpadového hospodářství, lesní zákon, zákon 

o pohřebnictví, zákon o obcích, zákon o územním plánování a stavebním řádu, zákon 

o zadávání veřejných zakázek, 

o praxe na stejné či podobné pozici výhodou, 

o orientace v oblasti odpadového hospodářství a v nakládání s odpady, péče o veřejnou zeleň, 

správy a údržby nemovitých věcí, správy a údržby místních komunikací výhodou, 

o vysoké pracovní nasazení, 

o výborná znalost práce na PC, 

o řidičské oprávnění sk. B a zkušenosti v řízení. 

 

Místo výkonu práce: město Králíky 

 

Charakteristika vykonávané činnosti: 

Vedení obchodní společnosti, která zajišťuje odpadové hospodářství města, správu městských lesů, 

správu majetku města (pohřebiště, veřejné osvětlení, komunikace, budovy, mobiliář apod.) 

 

Předpoklady pro zvolení jednatele do funkce: 

Do funkce jednatele obchodní společnosti Služby města Králíky s. r. o. může být zvolena fyzická 

osoba, která je státním občanem České republiky, popřípadě fyzická osoba, která je cizím státním 

občanem a má v České republice povolení k pobytu, dosáhla věku 18 let, je plně svéprávná a je 

bezúhonná. 

 

Písemná přihláška musí obsahovat: 

o jméno, příjmení a titul uchazeče, 

o datum a místo narození, 

o státní příslušnost, 
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o místo trvalého pobytu, 

o číslo občanského průkazu, popř. číslo dokladu o povolení k trvalému pobytu, jde-li o cizího 

státního občana,  

o telefonní kontakt, e-mail, 

o informaci o splnění výše uvedených požadavků, 

o datum a podpis uchazeče. 

 

K přihlášce uchazeč připojí: 

o motivační dopis 

o strukturovaný životopis s důrazem na dosavadní zaměstnání a odborné znalosti 

a dovednosti, 

o originál nebo ověřenou kopii výpisu z evidence Rejstříku trestů ne starší 3 měsíců, 

o originál nebo ověřenou kopii dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání (v případě ukončení 

studia a získání akademického titulu připojte ověřenou kopii diplomu a vysvědčení o státní 

závěrečné zkoušce nebo dodatku k diplomu), 

o koncepci řízení a rozvoje společnosti pro období 2023-2026. 

 

Další informace: 

o předpokládaný nástup ihned případně dle dohody, 

o smluvní odměna za výkon funkce (nástupní plat 48.000 Kč, roční prémie) 

o poskytnuté osobní údaje budou zpracovávány pouze pro účel tohoto výběrového řízení 

a po ukončení výběrového řízení budou veškeré poskytnuté doklady všem uchazečům spolu 

s vyrozuměním o výsledku výběrového řízení zaslány zpět; nepřevzatá písemnost bude 

skartována, 

o informace o nakládání s osobními údaji (GDPR) jsou zveřejněny na www.kraliky.eu, 

o bližší informace poskytne Ing. Václav Kubín, starosta, mobil: 739 455 264, možnost prohlídky 

areálu a vybavení společnosti, 

o vyhlašovatel si vyhrazuje právo zrušit toto výběrové řízení kdykoliv v jeho průběhu nebo 

nevybrat žádného uchazeče. 

 

Doručení přihlášky: 

Obálku s přihláškou označte: „Neotvírat – personální výběrové řízení – jednatel SMK“ a doručte 

do 31.10.2022 na adresu Městský úřad Králíky, starosta, Velké náměstí 5, 561 69 Králíky. 
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