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Č. j.: MUVIZ  008996/2022 
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení 
 

  Město Vizovice  
 

v y h l a š u j e    
výběrové řízení na obsazení pozice 

ŘEDITEL/ŘEDITELKA PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE  
 TECHNICKÉ SLUŽBY MĚSTA VIZOVICE, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE 

  
 

Doba trvání pracovního poměru je stanovena na dobu neurčitou. Pracovní poměr bude v souladu                    
se zákonem č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů,  založen jmenováním. 

 
Požadavky: 

SŠ/VŠ vzdělání, nejlépe ekonomického nebo technického směru 
- řidičský průkaz skupiny B (aktivní řidič) 
- praxe v oblasti vedení  organizace či kolektivu pracovníků 
- výborná znalost práce na PC 

 
Výhodou:  

- velmi dobré manažerské znalosti a dovednosti 
- vynikající komunikační, prezentační a organizační schopnosti, 
- schopnost koncepčního myšlení 
- samostatnost, časová flexibilita, výkonnost, schopnost zvládat náročné situace 
- orientace v ekonomii, účetnictví či investiční výstavbě 
- znalost základních principů a právních předpisů týkajících se příspěvkových organizací, např. 

z. č. 128/2000 Sb., o obcích, č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, 
z. č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, z. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník  

  
Pracovní náplň: 

- komplexní koordinace ekonomické, personální, technické, provozní, majetkové   
a organizační správy organizace, případně dalších oborů činnosti organizace 

   
Přihláška musí obsahovat: 

- jméno, příjmení a titul uchazeče 
- datum a místo narození uchazeče 
- státní příslušnost uchazeče 
- místo trvalého pobytu (vč. čísla telefonu) 
- datum a podpis uchazeče    

 
K přihlášce je nutno doložit: 

- strukturovaný životopis  
- motivační dopis a koncepci o organizační struktuře a fungování příspěvkové organizace  

Technické služby města Vizovice organizace, vše celkem v rozsahu max.  3 normostrany, 
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- součástí této koncepční úvahy musí být prohlášení uchazeče obsahující souhlas s jejím 
uveřejněním  

- originál výpisu z evidence Rejstříku trestů ne starší než 3 měsíce 
- ověřenou kopii dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání 
- jiné doklady a osvědčení týkající se vzdělání 

  
   

Lhůta pro podání přihlášky:  do 31.07.2022 
 

Předpokládaný termín konání výběrového řízení:   srpen/září 2022 
 

Předpokládaný nástup do pracovního poměru: 01.11.2022, případně dle dohody, 
      jmenování do funkce ředitele od 01.01.2023 

 
Další informace:  Bc. Silvie Dolanská, starostka města Vizovice, tel: + 420 724 180 006, e-mail: 

silvie.dolanska@vizovice.eu 

působ podání přihlášky: 
- poštou na adresu Městský úřad Vizovice, Masarykovo nám. 1007, 763 12 Vizovice  
- osobně na podatelnu MěÚ Vizovice, Masarykovo nám. 1007, dveře č. 144  

 
 

Obálku označte: 
„Výběrové řízení -  ředitel/ředitelka příspěvkové organizace – Technické služby města Vizovice, 

příspěvková organizace - NEOTEVÍRAT“ 
  
 

Vyhlašovatel si vyhrazuje právo kdykoli výběrové řízení zrušit bez uvedení důvodů, nevybrat žádného 
uchazeče a vyhlásit nové výběrové řízení. 
O výsledku výběrového řízení budou všichni uchazeči písemně informováni, neúspěšným uchazečům 
budou vráceny osobní materiály.  
Zasláním přihlášky do výběrového řízení společně s požadovanými materiály dává uchazeč souhlas 
s využitím osobních údajů v nich obsažených pro účely do výběrového řízení.  

 
Informace o zpracování osobních údajů pro uchazeče o zaměstnání: 
Ve smyslu Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně 
fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a volném pohybu těchto údajů a o zrušení 
směrnice 95/46/ES (dále jen „Obecné nařízení“) 
1.  Správce osobních údajů: město Vizovice, IČ: 002 84 653, Masarykovo nám 1007, 763 12 Vizovice 
2.  Kontaktní údaje pověřence pro ochranu osobních údajů: Mgr. Ing. Lenka Matějová, Ph.D., e-mail: 

lenka.matejova@sms-sluzby.cz; tel: +420 724 595 111    
3. Účelem zpracování osobních údajů je výběrové řízení na obsazení pracovního místa úředníka 

zařazeného do městského úřadu ve smyslu zákona č. 312/2002 Sb., o úřednících územních 
samosprávných celků a o změně některých zákonů.  

4.  Právním základem pro zpracování osobních údajů je skutečnost, že: 
- zpracování je nezbytné pro splnění právní povinnosti, která se na správce vztahuje – čl. 6 odst.     
  1 písm. c) Obecného nařízení,  
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- zpracování je nezbytné pro splnění smlouvy, jejíž smluvní stranou je subjekt údajů, nebo pro  
  provedení opatření přijatých před uzavřením smlouvy na žádost tohoto subjektu údajů – čl. 6  
  odst. 1 písm. b) Obecného nařízení. 

5. Kategorie osobních údajů tvoří: identifikační a adresní údaje – jméno, příjmení, titul, datum a místo 
narození, adresa trvalého bydliště, státní příslušnost, číslo občanského průkazu nebo číslo dokladu  
o povolení k pobytu, jde-li o cizího státního občana a další nezbytné údaje dle požadavků na 
konkrétní pracovní místo (např. způsobilost k právním úkonům, odborná kvalifikace, bezúhonnost, 
zdravotní způsobilost, znalost českého jazyka, řidičské oprávnění atd.), kontaktní údaje (telefon,  
e-mail). 

6. Osobní údaje jsou u správce zpracovány pouze po nezbytnou dobu nutnou k plnění účelu 
zpracování uvedeným v bodu č. 3. 

7. Osobní údaje nejsou správcem předávány jiným osobám. 
8.  Máte právo: 

- požadovat umožnění přístupu k Vašim osobním údajům, 
- požadovat opravu nepřesných osobních údajů (pokud se domníváte, že Vaše osobní údaje 

zpracované správcem jsou nepřesné),  
- požadovat omezení jejich zpracování, 
- požadovat výmaz osobních údajů bez zbytečného odkladu, 
- podat stížnost u dozorového orgánu, 

9.  Svá práva vůči osobním údajům uplatňujte cestou pověřence pro ochranu osobních údajů.  
 
 
 

Ve Vizovicích dne 16.05.2022 
 
 

Bc. Silvie Dolanská  v. r. 
starostka města  
 
 
 
Vyvěšeno dne: 16.05.2022 
Sejmuto dne: 

 


