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Městský úřad Žamberk 
OZNÁMENÍ O VYHLÁŠENÍ 

VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ
Tajemník Městského úřadu s  rozšířenou působ-
ností v  Žamberku Ing. Ivan Prchal vyhlašuje 
dle  §7 zákona č. 312/2002 Sb., o úřednících 
územních samosprávných celků a o změně někte-
rých zákonů, výběrové řízení na pozici: 

REFERENT/REFERENTKA 
STAVEBNÍHO ÚŘADU

pracovní poměr na dobu neurčitou, 
platová třída 10

l Požadujeme: 
min. vyšší odborné vzdělání v oboru stavebnic-
tví + 2 roky praxe v oboru stavebnictví, nebo 
vysokoškolské vzdělání ve studijním oboru sta-
vebního, architektonického nebo právnického 
směru; řidičské oprávnění sk. B, dobré komu-
nikační schopnosti, výbornou znalost a samo-
statnou práci na PC (Office, Windows, Excel, 
Internet), odolnost proti stresu, samostatnost, 
odpovědnost, schopnost týmové spolupráce, 
časovou flexibilitu.
l Výhodou: 
praxe na stavebním úřadu, znalost stavební-
ho zákona, správního řádu a zákona o obcích, 
zkouška odborné způsobilosti stavebního řádu.
l Předpoklady: 
státní občanství ČR, u cizího státního občana 
trvalý pobyt v ČR, dosažení věku 18 let, svépráv-
nost, bezúhonnost.
l Nabízíme: 
možnost trvalého vzdělávání a osobního růstu, 
10. platovou třídu. 
l Uchazeč předloží písemnou přihlášku, 
 která musí obsahovat tyto náležitosti:
jméno, příjmení a případně titul uchazeče, da-
tum a místo narození uchazeče, státní přísluš-
nost uchazeče, místo trvalého pobytu uchazeče, 
číslo občanského průkazu nebo číslo dokladu o 
povolení k pobytu, jde-li o cizího státního obča-
na, datum a podpis uchazeče, kontaktní spojení.
K přihlášce je nutno přiložit: 
motivační dopis, strukturovaný životopis, ve 
kterém se uvedou údaje o dosavadních zaměst-
náních a odborných znalostech a dovednostech 
týkajících se stavebních a příp.  správních čin-
ností, výpis z evidence Rejstříku trestů ne starší 
než 3 měsíce, u  cizích státních příslušníků též 
obdobný doklad osvědčující bezúhonnost vy-
daný domovským státem (pokud takový doklad 
domovský stát nevydává, doloží se bezúhonnost 
čestným prohlášením) a ověřenou kopii dokla-
du o nejvyšším dosaženém vzdělání.

Předpokládaný termín nástupu: 
květen 2017, příp. dle dohody

Místo výkonu práce: Městský úřad Žamberk 

Vaše přihlášky v písemné podobě 
doručte nejpozději do 21. 4. 2017 

včetně na adresu:
Městský úřad Žamberk, 

vedoucí kanceláře tajemníka, 
Masarykovo nám. 166, 564 01 Žamberk.

Telefon: 465 670 200, 
e-mail: r.krenova@zamberk.eu.

Obálku označte: 
„NEOTVÍRAT – VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ 

STAVEBNÍ ÚŘAD“

Ing. Ivan Prchal, tajemník MěÚ

INVESTICE MĚSTA: 
Družina základní školy 
– oplocení vstupu do zahrady
V budově bývalé speciální školy v Nádražní ulici je 
nyní umístěna družina „dolní“ základní školy. Na 
konci loňského roku byl vstup do zahrady směrem 
od budovy městského úřadu a pošty opatřen no-
vým dřevěným plůtkem, který vymezuje prostor a 
přispívá k bezpečnosti dětí. 
Investiční náklady: 25.150 Kč vč. DPH.
V  letošním roce budeme v úpravách zahrady po-
kračovat realizací dalšího oplocení, stavbou nové-
ho venkovního schodiště a umístěním pískoviště a 
pergoly.

Zahrada MŠ Sluníčko – nové houpačky
Zahrada mateřské školy na náměstí Gen. Knopa je 
nově vybavena čtyřmi vahadlovými houpačkami a 
dvěma houpačkami na pérách (koník + autíčko). 
Investiční náklady: 80.600 Kč vč. DPH

Ing. Lenka Fránková, vedoucí odboru regionálního 
rozvoje a územního plánování (REUP)

Vážení čtenáři, za rok a půl se uskuteční komunální 
volby, a tak nastane čas bilancování. Proto jsme po-
žádali jednotlivé zastupitele, aby odpověděli na dvě 
otázky. Každému z nich byl poskytnut v ŽL stejný 
prostor, a protože se jedná o 21 zastupitelů a vydání 
ŽL v průběhu roku je rovněž 21, jsou jejich odpově-
di zveřejněny postupně podle číselného pořadí, je na 
každém z nich, zda daný prostor využije či nikoli.

Dnes odpovídá zastupitelka: 
PhDr.Chvátilová Hana

1) Jak se Vám daří naplňovat cíle Vašeho voleb-
ního programu.
Mám dobrý pocit, že pomáhám všemi svými ome-
zenými silami prosazovat věci, které jsme si v koa-
lici vytkli za hlavní cíle našeho čtyřletého působení. 
A tak mám radost z nových komunikací ve městě, 
ze začátku realizace stavby protipovodňových 
opatření, z  fungující spolupráce Střední školy ře-
mesel, obchodu a služeb s firmou Bühler a jiných 
novinek. Ale zároveň z každé dobré zprávy z které-
hokoli podniku, zařízení nebo školy, které město 
Žamberk zřizuje. Tam běží obyčejný každodenní 
život a já se raduji z každé nové aktivity, kulturní 
příležitosti nebo sportovního úspěchu. Myslím 
si, že tam může zastupitel pomáhat nejen svým 
hlasem pro, ale i přítomností a zájmem o mnoho 
veřejných akcí. Tady vidím největší rozdíl mezi ko-
aličními a opozičními zastupiteli. Ti se většinou o 
dění ve městě nezajímají. 
2) Co považujete za prioritu v současné době.
Prioritou jsou pro mě tři nastartované akce. Vý-
stavba Domova pro seniory, kterou plánují České 
vinařské závody v areálu ČVZ. Pak držím všechny 
palce majitelům Vonwillerovy továrny, aby získali 
dotaci z Euroregionu Glacensis a mohli realizovat 
kompletní rekonstrukci Muzea starých strojů. A 
ráda bych pomohla svým hlasem a zkušenostmi 
k naplánování budoucího využití pozemku na ná-
městí Generála Knopa tak, aby sloužil ku prospě-
chu občanů našeho města. A mám jednu v  duši 
skrytou touhu, která mě provází po celou dobu 
mé zastupitelské kariéry. Aby všichni zastupitelé, 
kteří zastupují voliče, mysleli opravdu na ně a ne 
na uspokojení vlastních zájmů, záští a ambicí. Aby 
jednání zastupitelstva byla slušná a konstruktivní 
a abychom se konečně přestali zabývat minulostí a 
pomstou jednotlivců. Množství času a energie, kte-
ré padne na tyto spory, by si zasloužilo naše město!
 Hana Chvátilová


