
 
  

  

Městský úřad Žlutice dagmar.caslavova@zlutice.cz IČO: 00255181 

Velké náměstí 144  T: +420 353 227 960  DIČ: CZ00255181 

364 52 Žlutice  M: +420 724 770 169  Bankovní spojení (ČS): 0800413399/0800 

 

www.zlutice.cz 

Město Žlutice 

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení 
 

Město Žlutice jako jediný společník obchodní společnosti Technické služby Žlutice, s.r.o. vyhlašuje 

výběrové řízení na obsazení pracovní pozice 

JEDNATEL/KA 

společnosti Technické služby Žlutice, s.r.o. 
se sídlem Hradební 487, 364 52 Žlutice, IČO: 263 47 865 

Pracovní poměr: na dobu neurčitou 

Název pracovní pozice: jednatel/ka společnosti Technické služby Žlutice, s.r.o. 

Místo výkonu práce: město Žlutice a Česká republika 

Odměna jednatele: 40 000 Kč/měsíc  (+ pohyblivá motivační složka vázaná na výsledky firmy) 

Termín nástupu: po ukončení výběrového řízení dle usnesení Zastupitelstva města Žlutice (předpoklad 

leden 2020) 

Charakteristika vykonávané činnosti: 

 nakládání s odpady, provoz sběrného dvora, zajištění údržby a obnovy veřejné zeleně, zajištění 

veřejného osvětlení, zajištění opravy místních komunikací včetně jejich čištění a údržby (včetně 

zimní), poskytování technických služeb, zajištění jednoduchých stavebních prací a oprav, 

 řízení obchodních a ekonomických aktivit společnosti, 

 vedení a motivace zaměstnanců, 

 stanovování firemní strategie, 

 zastupování společnosti.  

Požadujeme: 

 státní občanství ČR (popřípadě fyzická osoba, která je cizím státním občanem a má v České republice 

trvalý pobyt a ovládá jednací jazyk),  

 dosažení věku 18let, způsobilost k právním úkonům, bezúhonnost, 

 minimálně střední vzdělání s maturitní zkouškou (technický nebo ekonomický směr výhodou),   

 minimálně 5 let praxe, z toho 3 roky jako vedoucí zaměstnanec, 

 komunikační a manažerské schopnosti a dovednosti, zodpovědnost a spolehlivost, 

 vysoké pracovní nasazení, časová flexibilita, 
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• dobrá uživatelská znalost práce na PC, 

• řidičský průkaz skupiny B a aktivní řízení osobního automobilu. 

Výhody při posuzování zájemců: 

 znalost problematiky komunálních služeb, orientace v ekonomických zásadách řízení obchodní 

společnosti, 

 rámcová znalost legislativy na úseku obchodního, občanského, pracovního práva a odpadového 

hospodářství, 

 základní znalost zpracování ekonomických rozborů, cenových nabídek a kalkulací. 

Náležitosti písemné přihlášky: 

• jméno, příjmení a titul zájemce, 

• datum a místo narození zájemce, 

• státní příslušnost zájemce, 

• místo trvalého pobytu zájemce, 

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

• datum a podpis zájemce. 

V přihlášce uveďte kontaktní údaje (telefonický kontakt, e-mailová adresa). 

Výčet dokladů, které zájemce připojí k přihlášce: 

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

znalostech zájemce, 

• výpis z evidence Rejstříku trestů ne starší než 3 měsíce; u cizích státních příslušníků též obdobný 

doklad osvědčující bezúhonnost vydaný domovským státem; pokud takový doklad domovský stát 

nevydává, doloží se bezúhonnost čestným prohlášením, 

• ověřenou kopii dokladů o nejvyšším dosaženém vzdělání, 

• písemná představa o pozici jednatele a osobních prioritách při výkonu práce (v rozsahu maximálně 2 

stran formátu A4). 

Lhůta pro podání přihlášky: do pondělí 2. 12. 2019 do 16 hodin, vždy rozhoduje termín doručení  

do podatelny Městského úřadu Žlutice (nikoli datum podání na poštu). 

Způsob podání přihlášky: osobně v podatelně Městského úřadu Žlutice nebo poštou na adresu: Město 

Žlutice, Velké náměstí 144, 364 52 Žlutice.  Zalepenou obálku označte textem: „NEOTVÍRAT - VÝBĚROVÉ 

ŘÍZENÍ - JEDNATEL TS“. 

Ostatní informace: 

Do druhého kola, které předběžně proběhne v termínu pondělí 9. prosince 2019 v odpoledních hodinách 

formou osobního pohovoru, bude pozváno max. 5 nejvhodnějších uchazečů. Vyhlašovatel si vyhrazuje 

právo žádného uchazeče nevybrat a od výběrového řízení odstoupit nebo ho zrušit bez udání důvodu, a to 
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kdykoliv v jeho průběhu i po vyhodnocení výběrového řízení. Zájemce nese náklady, které mu účastí  

na výběrovém řízení vznikly. Více informací podá osobně nebo telefonicky starosta města Žlutice  

Mgr. Bc. Václav Slavík (telefon 725 051 045). 

 

Těšíme se na všechny došlé přihlášky i budoucí spolupráci s vybraným uchazečem! 

 

Ve Žluticích, dne 14. listopadu 2019 

 

 

 

 

 

 

 

    Václav Slavík  

starosta města Žlutice 
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