
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení 

 

Obecní úřad Holetín 

vyhlašuje dne 28. července 2017 

 

výběrové řízení na obsazení funkce                                                                                                                       

PRACOVNÍK KULTURY  

OBCE HOLETÍN 

 

s předpokládaným datem nástupu do funkce: 1. října 2017 

 

Druh práce: PP na dobu určitou 1 rok se standardní zkušební lhůtou a předpokladem uzavření 

smlouvy na dobu neurčitou;  

Náplň práce: zajištění náplně a chodu kulturního centra – organizace pravidelných zájmových 

činností a jednorázových akcí, příprava sálů, koordinace pronájmů, příprava dokumentace pro 

pronájmy, organizace kulturních akcí, zájezdů do divadel, přednášek apod. v obci; objednávky 

akcí, příprava plakátů, zajištění výlepu plakátů, zpracování tiskových zpráv do zpravodajů, médií, 

fotodokumentace kulturních akcí, aktualizace webových stránek; spolupráce s OÚ a místními 

spolky na kulturním dění v obci  

Pracovní úvazek: Plný úvazek 

Místo výkonu práce: Holetín 

Platové zařazení:  9. platová třída (platové zařazení dle zák. č. 262/2006 Sb., zákoník práce ve 

znění pozdějších předpisů, a nařízení vlády č. 564/2006 Sb., o platových poměrech ve veřejných 

službách a správě ve znění pozdějších předpisů)  

Požadavky na uchazeče: státní občanství ČR, u cizích st. občanů trvalý pobyt v ČR, morální 

bezúhonnost, min. středoškolské vzdělání s maturitou; dobré organizační schopnosti, schopnost 

samostatné i týmové práce; flexibilita – ochota také pracovat mimo obvyklou pracovní dobu            

i o víkendech, nápaditost, odpovědnost, pečlivost, koncepční práce – schopnost propagovat 

připravované akce, vysoké pracovní nasazení; dobrá znalost práce na PC - MS Office, základní 

znalost údržby webových stránek; praxe v oblasti kultury, organizování kulturní a společenské 

činnosti výhodou; řidičský průkaz sk. B výhodou  

Náležitosti písemné přihlášky uchazeče (dle §7 odst. 4 zák. č. 312/2002 Sb. o úřednících): 

• Přesné označení výběrového řízení 

• Jméno, příjmení a titul uchazeče 

• Datum a místo narození uchazeče 

• Státní příslušnost uchazeče 

• Místo trvalého pobytu uchazeče 



• Kontaktní telefon a e-mail 

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

• Datum a podpis uchazeče 

Výčet dokladů, které uchazeč připojí k přihlášce: 

• Strukturovaný životopis, ve kterém se uvedou údaje o dosavadních zaměstnáních                
a odborných znalostech a dovednostech  

• Výpis z evidence Rejstříku trestů ne starší 3 měsíce, u cizích státních příslušníků též 
obdobný doklad osvědčující bezúhonnost vydaný domovským státem (pokud není vydán, 
doloží bezúhonnost čestným prohlášením) 

• Ověřená kopie dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání 

• Souhlas s nakládáním s poskytnutými osobními údaji pro účely tohoto výběrového řízení ve 
smyslu zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů 

Místo a způsob podání přihlášky: 

Obálku s přihláškou a požadovanými doklady s označením: „VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ – PRACOVNÍK 

KULTURY“ uchazeč zašle písemně na adresu:  

Obecní úřad Holetín, k rukám starosty, Horní Holetín 105, 539 71 Holetín  

nebo doručí osobně na stejnou adresu tak, aby ji vyhlašovatel obdržel nejpozději dne 23. srpna 

2017 do 16.00 hodin. 

Výběrové řízení je dvoukolové: 

1. V prvním kole komise posoudí splnění podmínek výběrového řízení a úplnost předložených 

dokladů. Nebude-li uchazeč splňovat předepsané podmínky, či bude-li přihláška vykazovat 

formální nedostatky, nepostoupí uchazeč do dalšího kola výběrového řízení. 

2. Náplní druhého kola budou osobní pohovory s vhodnými uchazeči, o termínu pohovoru 

bude uchazeč včas informován (předpokládaný termín: konec srpna 2017). 

Vyhlašovatel si vyhrazuje právo zrušit výběrové řízení kdykoliv v jeho průběhu. 

 

 

                   Jan Břeň  

                                    starosta obce  

 

 

 

 

Vyvěšeno (i na elektronické ÚD) dne: 28. července 2017 

Sejmuto dne: 24. srpna 2017 
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