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Tajemnice Městského úřadu v Doksech vyhlašuje dle § 7 zákona č. 312/2002 Sb., o úřednících 

územních samosprávných celků, v platném znění, výběrové řízení na obsazení pracovního místa:  

 

KOORDINÁTOR PROJEKTŮ A INVESTIC 

Místo výkonu práce: město Doksy  

Charakteristika vykonávané činnosti:  

• koordinace přípravy a realizace investičních, převážně stavebních, projektů financovaných 

z městských nebo dotačních prostředků 

• příprava a zpracování podkladů pro zajištění projektové přípravy, inženýrské činnosti, 

veřejných zakázek apod. 

• aktivní součinnost s dodavateli a smluvními partnery investičních akcí 

• řešení majetkoprávních vztahů pro potřeby investičních záměrů  

• příprava běžných smluvních vztahů s dodavateli, technickým a autorským dozorem apod. 

 

Nabízíme: 

Stálé a perspektivní zaměstnání, samostatnou, zajímavou a různorodou práci (včetně práce v terénu), 

možnost osobního rozvoje, práci v malém přátelském kolektivu, 25 dnů dovolené, každoročně 3 dny 

indispozičního volna, ubytování v místě (pronájem městského bytu), stravenky, příspěvek na penzijní 

připojištění, po zapracování osobní příplatek a další finanční i nefinanční benefity.  

 

Kvalifikační předpoklady: vysokoškolské nebo vyšší odborné vzdělání nebo střední vzdělání 

s maturitní zkouškou technického, stavebního, právního nebo ekonomického směru. 

Požadujeme:  

• technické myšlení, základní orientaci v projektové dokumentaci a rozpočtu 

• aktivní přístup, zodpovědnost, samostatnost, důslednost 

• pečlivost, výborné organizační a koordinační dovednosti 

• zkušenosti z oblasti investiční přípravy nebo řízení investičních, především stavebních 

projektů – výhodou 

• otevřenost novým poznatkům a znalostem 

• dobrá znalost práce na PC (Word, Outlook, Excel, schopnost práce s internetem)  

• řidičský průkaz sk. B, aktivní řidič  

 

Uchazeči předloží písemnou přihlášku, která musí obsahovat tyto náležitosti:  

• přesné označení výběrového řízení  

• jméno, příjmení a titul uchazeče  

• datum a místo narození uchazeče  

• státní příslušnost uchazeče  

• místo trvalého pobytu uchazeče  

• číslo občanského průkazu nebo dokladu o povolení k pobytu, jde-li o cizího státního občana  

• datum a podpis uchazeče  
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Výčet dokladů, které zájemce připojí k přihlášce:  

• strukturovaný životopis s údaji o dosavadních zaměstnáních, odborných znalostech 

a dovednostech  

• osobní dotazník včetně fotografie (tiskopis je k dispozici na webových stránkách Městského 

úřadu Doksy nebo je možné si ho vyzvednout u tajemnice MěÚ, v podatelně MěÚ, případně 

si vyžádat jeho elektronické zaslání)  

• ověřená kopie dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání  

 

Platové zařazení: 10. nebo 11. platová třída (nařízení vlády č. 341/2017 Sb., o platových poměrech 

zaměstnanců ve veřejných službách a správě)  

Druh pracovního poměru: na dobu neurčitou  

Předpokládaný termín nástupu:  květen 2021 nebo dle dohody 

Lhůta pro podání přihlášky:  21.04. 2021 do 17:00 hod  (lhůta pro doručení přihlášky je splněna 

doručením na adresu MěÚ, nikoliv okamžikem podání k poštovní přepravě) 

Způsob podání přihlášky: písemně poštou nebo osobně na adresu: Městský úřad Doksy, tajemnice 

MěÚ, náměstí Republiky 193, 472 01 Doksy  

Obálku označte textem: „NEOTVÍRAT - Výběrové řízení koordinátor projektů a investic“ 

Vyhlašovatel si vyhrazuje právo zrušit toto výběrové řízení kdykoliv v jeho průběhu, nebo nevybrat 

žádného z uchazečů, a to bez udání důvodu. Zaslané dokumenty budou uchazečům po skončení VŘ 

vráceny. Případné dotazy zodpoví Bc. Petra Musilová na telefonu 487 882 413, mobilu 739/46 50 55 

nebo e-mailu musilova@doksy.com.  

 

V Doksech, dne 01. dubna 2021 

 

 

Bc. Petra Musilová tajemnice Městského úřadu Doksy     
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