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Oznámení o vyhlášení
výběrového řízení

Ing. Bc. Oldřich Jedlička, starosta města Žamberka, 
vyhlašuje dle § 7 zákona č. 312/2002 Sb., o úřed-
nících územních samosprávných celků a o změně 
některých zákonů, výběrové řízení na pozici:

REFERENT – REFERENTKA 
pro „odpady, veřejnou zeleň“

pracovní poměr na dobu neurčitou, 
platová třída 10

Požadujeme: vysokoškolské nebo vyšší odborné 
vzdělání, nejlépe v oboru technickém nebo se 
zaměřením na životní prostředí; dobré komu-
nikační a vyjednávací schopnosti; dovednost 
pracovat na PC (Office, Windows, Excel, internet); 
samostatnost; pracovitost; ochotu se učit a časo-
vou flexibilitu. Výhodou je praxe v oboru, znalost 
správního řízení, zvláštní odborná způsobilost.

Předpoklady: státní občanství ČR, u cizího  
státního občana trvalý pobyt v ČR, dosažení věku  
18 let, svéprávnost, bezúhonnost.

Nabízíme: možnost trvalého vzdělávání a osob-
ního růstu, 10. platovou třídu.

Uchazeč předloží písemnou přihlášku, která 
musí obsahovat tyto náležitosti: jméno, 
příjmení a titul uchazeče, datum a místo naro-
zení uchazeče, státní příslušnost, místo trvalého 
pobytu, číslo občanského průkazu (nebo číslo 
dokladu o povolení k pobytu, jde-li o cizího stát-
ního občana), datum a podpis uchazeče, kontaktní 
spojení. Informace o rozsahu zpracování osob-
ních údajů uchazeče jsou uvedeny ve formuláři 
„Přihláška do výběrového řízení“, který je dostupný 
na www.zamberk.cz, úřední deska, personální 
záležitosti.

K přihlášce je nutno přiložit: motivační dopis; 
strukturovaný životopis, ve kterém se uvedou 
údaje o dosavadních zaměstnáních a odborných 
znalostech a dovednostech; výpis z evidence Rejs-
tříku trestů ne starší než 3 měsíce, u cizích stát-
ních příslušníků též obdobný doklad osvědčující 
bezúhonnost vydaný domovským státem (pokud 
takový doklad domovský stát nevydává, doloží se 
bezúhonnost čestným prohlášením); ověřenou 
kopii dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání.

Předpokládaný termín nástupu: 
únor/březen 2020, příp. dle dohody

Místo výkonu práce: Městský úřad Žamberk
Vaše přihlášky v písemné podobě doručte nejpoz-
ději do 04.02.2020 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 ZPZE - ODPADY“

Poděkování firmě Dibaq a. s. za sponzorský dar 
Město Žamberk touto cestou děkuje společnosti Dibaq a. s., zastoupené panem Ing. Petrem 
Křivohlávkem, MBA, místopředsedou představenstva – generálním ředitelem, za finanční dar  
ve výši 100.000 Kč věnovaný na podporu naší mládeže. Dar bude rozdělen mezi školní a předškolní 
zařízení města Žamberka. Opakované podpory ze strany společnosti Dibaq a. s., která sídlí v sousedních 
Helvíkovicích a vyrábí krmiva, pochoutky a výživové doplňky pro domácí a hospodářská zvířata, si velmi 
vážíme a do nového roku jí přejeme hodně úspěchů. Ing. Bc. Oldřich Jedlička, starosta města

ZUŠ Petra Ebena
Základní umělecká škola 
Petra Ebena Žamberk 
dostala od firmy Dibaq 
a. s. v roce 2016 finanční 
příspěvek 14.000 Kč. Byl 
investován do nákupu 
nových ¾ houslí pro žáky 
houslových tříd. V roce 
2018 byl příspěvek společnosti ve výši 16.000 Kč  
využit na nákup basové akustické kytary.  
Jak říká ředitelka ZUŠ Hana Chvátilová: „Na evrop-
ském setkání kytaristů v sárském Merzigu náš 
kytarový soubor uviděl v praxi využitou baso-
vou akustickou kytaru a uvědomil si její přínos 
ke zvuku celého souboru. Díky našim kontaktům 
na německé přátele se nám ji podařilo sehnat za 
neuvěřitelnou cenu, kterou téměř celou pokryla 
dotace od společnosti Dibaq a. s. Kytara skvěle 
slouží a já za sebe, učitele kytary a všechny žáky 
moc děkuji společnosti Dibaq a. s. za její přízeň!  
V letošním roce bychom rádi pro žáky pořídili 
altový saxofon, který nutně potřebujeme.“

SVČ ANIMO
Již v roce 2018 jsme dar použili na horolezeckou 
stěnu, do které chceme investovat i letos. Protože 
horolezci nutně potřebují dostavět další část 
stěny, chceme zaslat projekt na Pardubický kraj  

a požádat o dotaci, určitě bychom částku  
od Dibaqu přidali (plán je cca na 70 tis.). Zájem  
o horolezecký kroužek je vysoký, máme začáteč-
níky i pokročilé. Dále školy mají možnost využít 
lezeckou stěnu v rámci hodin tělesné výchovy  
a půl roku měl pronajatou lezeckou stěnu s odbor-
níkem SOKOL Písečná z. s. Stěna je hojně využí-
vána, a proto je třeba ji nadále modernizovat.

Alena Němcová, ředitelka SVČ ANIMO

ZŠ Žamberk, 28. října 581
V roce 2018 naše škola pořídila nový nábytek  
do jedné ze třída a na financování byl kromě 
provozních prostředků použit také dar od společ-
nosti Dibaq a. s. ve výši 17 tis. Kč. V letošním 
roce bude dar od společnosti použit na pořízení 
sedacího nábytku před nově zrekonstruovanou 
učebnu přírodopisu.

MŠ Sluníčko
Finanční dar od společnosti Dibaq a. s. za rok 2018 
jsme využili na  dvě teepee na školní zahradu.  
Z daru na letošní rok bychom rádi zakoupili elek-
trické klávesy do jedné třídy a rytmické nástroje 
pro děti. Děkujeme!

Blanka Reková, ředitelka MŠ Sluníčko

MŠ Čtyřlístek
Finanční dar byl MŠ Čtyřlístek poskytnut již v roce 
2015 a byl využit na obnovu vodorovného značení 
na dopravním hřišti. V roce 2016 jsme pořídili 
nová teepee, v roce 2018  jsme nechali opravit 
dřevěnou Polikarpovu stavebnici. V letošním roce,  
po domluvě s panem starostou, bude dar použit 
na výměnu uhnilých dřevěných sloupů u lanových 
prvků na zahradě naší školky.

Iva Pražáková, ředitelka MŠ Čtyřlístek

ZŠ Žamberk, Nádražní 743
Předcházející dar od společnosti Dibaq a. s. jsme 
použili na vybudování pískoviště, které využívají 
žáci navštěvující školní družinu. Nové finanční 
prostředky v letošním roce bych rád přidal na 
plánovanou stavbu dřevěného altánu na pozemku 
školy, který využívají děti ze školní družiny.

Roman Pospíšil, ředitel školy

Zveme Vás na jednání Zastupitelstva města Žamberka, 
které se uskuteční v úterý 4. února 2020 od 16:00 hodin 

ve společenské místnosti Centra sociální péče města Žamberk (Penzion, Albertova 357).
Na programu jednání: finance, majetek města, různé.

Podrobnosti najdete na úřední desce a na plakátovacích plochách, 
jednání můžete sledovat i on-line na YouTube – odkaz najdete na www.zamberk.cz.


