
 MĚSTO BENÁTKY NAD JIZEROU  
 Zámek 49, 294 71 Benátky nad Jizerou  
                         

                                                                                                                             

                                                                                                                        
tajemník Městského úřadu Benátky nad Jizerou vyhlašuje dne 6. června 2017 podle § 7 zák. č. 312/2002 Sb., o 

úřednících územních samosprávných celků ve znění pozdějších předpisů 

 

V Ý B Ě R O V É   Ř Í Z E N Í 
na obsazení pracovního místa  

„referent odboru správy majetku a rozvoje města“ 

_____________________________________________________________________________________ 

 

Odborný referent správy majetku a rozvoje města v rámci své působnosti plní zejména tyto úkoly: 

v oblasti péče o majetek: 

 sleduje a zajišťuje provozuschopnost a technickou způsobilost majetku, vč. zajištění pravidelných 

prohlídek a revizí technické způsobilosti 

 podává návrhy na vyřazení majetku podle jeho technického stavu a dalšího využívání vč. 

organizace případného prodeje 

 připravuje podklady pro sestavení rozpočtu na daném úseku činnosti, vč. kontroly čerpání 

v oblasti energetiky: 

 zajišťuje a sleduje plynulé zásobování všemi druhy energie včetně zajišťování jejího 

hospodárného využití 

 zajišťuje údržbu a opravy energetických zařízení 

 projednává podmínky odběru energie s dodavateli a zajišťuje dodržování sjednaných podmínek 

 sleduje, eviduje a vyhodnocuje spotřebu energie vč. návrhů na opatření 

v oblasti informatiky a kancelářské techniky: 

 navrhuje, pořizuje, zajišťuje provoz, opravy, vyřazení kancelářské techniky – kopírovací stroje, 

telefonní přístroje, faxy 

správní rozhodování a dozorová činnost v silničním hospodářství: 

 vyjádření k překopům a zásahům do pozemků a komunikací 

 sledování a evidence následných oprav 

 zajišťuje dopravní značení 

 komunikace s dopravním inspektorátem Policie ČR Mladá Boleslav a magistrátem města Mladá 

Boleslav (odbor dopravy)  

v oblasti civilní obrany: 

 zajišťuje činnost podle platných právních předpisů 

 připravuje návrh rozpočtu a sleduje jeho čerpání na daném úseku 

 příprava na povodňové situace 

 zajišťování investičních akcí města – výběrové řízení, smlouva, koordinace a dozor akce atd. 

 

Kvalifikační předpoklady: středoškolské vzdělání ukončené maturitou 
 

Požadavky: středoškolské vzdělání stavebního, popř. elektrotechnického směru výhodou, zkouška 

k ověření zvláštní odborné způsobilosti dle zákona č. 312/2002 Sb., v platném znění, při správním 

rozhodování a dozorové činnosti v silničním hospodářství výhodou, uživatelská znalost práce na PC - OS 

Windows 8 a vyšší (výborná znalost word a excel), řidičský průkaz skupiny „B“, praxe v oboru vítána 
 

Místo výkonu práce: Městský úřad Benátky nad Jizerou, Zámek 49, Benátky nad Jizerou I 
 

Nástup: 1. srpna 2017, případně dle dohody 
 

 



Platové zařazení: třída 8-9 dle platného nařízení vlády č. 564/2006 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve 

veřejné službě a správě 
 

Podání přihlášky:  
Lhůta pro podání přihlášky je do 14. července 2017 – zasílejte na adresu, příp. osobně podejte na adrese:

  Městský úřad Benátky nad Jizerou 

  tajemník městského úřadu 

  Zámek 49 

  294 71 Benátky nad Jizerou I 
 
 

Náležitosti přihlášky: jméno, příjmení, titul uchazeče, 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 uchazeče 
 

K přihlášce připojte tyto doklady: životopis, ve kterém budou uvedeny údaje o dosavadních 

zaměstnáních, výpis z rejstříku trestů ne starší 3 měsíce, ověřenou kopii dokladu o nejvyšším dosaženém 

vzdělání 
 

Předpoklady pro obsazení pracovního místa: uchazeč je státním občanem ČR, příp. má trvalý pobyt 

v ČR, dosáhl věku 18 let, je způsobilý k právním úkonům, je bezúhonný, ovládá jednací jazyk 
 

Zájemci mohou být výběrovou komisí pozváni k osobnímu jednání. 
 

 

 

 

 

 

 

 

Marek Mařík 

tajemník městského úřadu                                                                                      Benátky nad Jizerou dne 6.6.2017 


