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Městys Klenčí pod Čerchovem 
www.klenci.cz 
 
Klenčí pod Čerchovem č.p. 118 
PSČ : 345 34 
Tel. : 379 794 231 
IČO : 00253472 
e-mail : urad.mestyse@klenci.cz 
 
Starosta městyse v souladu s usnesením rady městyse č. 9.2 ve smyslu zák. č. 312/2002 Sb., 

o úřednících územních samosprávných celků ve znění pozdějších předpisů, vyhlašuje 
výběrové řízení 

 

na obsazení pozice: vedoucí odboru kultury a informačního centra 
Městyse Klenčí pod Čerchovem. 

 
Popis pracovní pozice:  
 

 Zajištění chodu v objektech Domu přírody Českého Lesa a Muzeu J.Š. Baara, spolu 
s dalšími 

 objekty pro kulturní a společenské akce. 

 Provoz TIC 

 Projektové řízení v oblasti kultury a informačního centra.  

 Čerpání dotačních prostředků z dostupných zdrojů.  

 Správa webových stránek v oblasti turismu a kultury.  

 Zajištění kulturního programu městyse 

 Člen redakční rady zpravodaje Čakan 

 Programy pro rozvoj DPČL 

 Správce objektů Stájí a sálu KD u nádraží 
 
Zákonná kritéria pro jmenování vedoucího úřadu: 

Vedoucím odboru se může stát fyzická osoba, která: 
1) Splňuje předpoklady podle § 4 zák. 312/2002 Sb., v platném znění: 

 je státním občanem České republiky, popř. cizím státním občanem, který má v ČR 
trvalý pobyt dosáhla věku 18 let 

 je způsobilá k právním úkonům je bezúhonná 

 ovládá jednací jazyk 

 
2) Splňuje předpoklady stanovené zvláštním zákonem č. 451/1991 Sb., v platném znění: 

 není evidován jako osoba uvedená v § 2 odst. 1 zákona č. 451/1991 Sb., v  platném 
znění, kterým se stanoví některé další předpoklady pro výkon některých funkcí 
ve státních orgánech a organizacích ČSFR, ČR a SR. 

 skutečnosti uvedené v § 2 odst. 1 písm. a) a b) tohoto zákona dokládá občan 
osvědčením vydaným Ministerstvem vnitra ČR, skutečnosti uvedené v § 2 odst. 1 
písm. d) až h) čestným prohlášením 
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Požadavky zaměstnavatele: 

 Úplné středoškolské vzdělání s maturitou 

 Komunikační schopnosti a umění jednat s lidmi 

 Velmi dobré organizační schopnosti 

 Uživatelská znalost práce na PC 

 Časová flexibilita (ochota pracovat o víkendu) 

 Vysoké pracovní nasazení 

 Samostatnost, spolehlivost, pečlivost, seriózní vystupování 

 Praxe v oboru turismu a kultury výhodou 

 Praxe na vedoucí pozici výhodou 

 Znalost německého nebo anglického jazyka výhodou 

 Odolnost vůči stresu 

 Řidičské oprávnění skupiny B (B+E výhodou) 

Platová třída odpovídající druhu práce: 10 

Platové podmínky se řídí zákonem č. 262/2006 Sb., zákoník práce, v platném znění, 
a nařízením vlády č. 564/2006 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách 
a správě, v platném znění. 
 
Přihláška zájemce musí obsahovat tyto náležitosti: 

 jméno, příjmení a titul 

 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 
 
K přihlášce se připojí tyto doklady: 

 životopis, ve kterém se uvedou údaje o dosavadních zaměstnáních a o odborných 
znalostech a dovednostech týkajících se oblasti kultury a cestovního ruchu, 

 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, 

 ověřená kopie dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání. 

 souhlas se zpracováním poskytnutých osobních údajů pro účely výběrového řízení (dle 
§ 5 odst. 2 zákona 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů) 

 

Lhůta pro podání přihlášky: do 16. 2. 2023, obálku označte heslem „Výběrové řízení Vedoucí 
odboru kultury". 

Předpokládané datum nástupu od: 1. března 2023 
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Přihlášky zasílejte na adresu: Městys Klenčí pod Čerchovem, Klenčí pod Čerchovem 118, 
345 34 Klenčí pod Čerchovem 

Vyhlašovatel si vyhrazuje právo zrušit toto výběrové řízení kdykoliv v jeho průběhu. 
 
Klenčí pod Čerchovem dne 30. 1. 2023 
 
 
 
Jan Bozděch 
starosta 
 
 
 
Písemnost je vyvěšena na úřední desce a způsobem umožňujícím dálkový přístup po dobu 
min. 15-ti dnů: 
 
 
Vyvěšeno dne: 1. 2. 2023   …………………………… 
 
 
Sejmuto dne: 17. 2. 2023   …………………………… 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


