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Město Sezimovo Ústí 
Dr. E. Beneše 21, 391 01 Sezimovo Ústí 

 
 

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení 

 

Starosta města Sezimovo Ústí vyhlašuje výběrové řízení na obsazení funkce  
 

Kronikář/ka města Sezimovo Ústí 
 

Druh práce:       kronikář/ka města  

Místo výkonu práce:   město Sezimovo Ústí 

Forma:         dohoda o provedení práce 

Předpokládaný nástup:    ihned, příp. dle dohody                                                               

 

Popis pracovního místa: 

- komplexní textové a grafické zpracování kroniky města Sezimovo Ústí;  
- sběr a zpracování významných informací o městě, událostech a akcích ve městě včetně významných usnesení 

rady města a zastupitelstva města, činnosti městských organizací a spolků ve městě, zaznamenávání 
mimořádných přírodních jevů ve městě; 

- příspěvek do každého vydání Novinek ze Sezimova Ústí o zajímavých osobnostech či událostech spjatých 
s historií či současností města Sezimovo Ústí; 

- vyhotovení a odevzdání finálního textu kroniky za běžný rok do 30. 6. následujícího kalendářního roku popř. dle 
dohody. 

Základní předpoklady pro funkce: 

- fyzická osoba, která dosáhla věku 18 let;  
- občan České republiky;  
- plná svéprávnost  
- bezúhonnost ve smyslu § 4 zákona č. 312/2002 Sb.,  
- výborná znalost českého jazyka, výborné stylistické schopnosti. 

Další předpoklady na uchazeče: 

- vysokoškolské vzdělání nebo vyšší odborné/úplné střední vzdělání;  
- znalost práce na PC, základní znalost práce s digitální fotografií; 
- osobní vztah k městu, znalost jeho historie a místních poměrů včetně zájmu o současné společenské dění ve 

všech oblastech života politika, kultura, ekonomika, sport, sociální oblast, školství, životní prostředí atd.) a 
aktivní účast na akcích ve městě; 

- schopnost získávat, řídit a vyhodnocovat informace tak, aby přehledně poskytly údaje o společenském životě ve 
městě v průběhu roku; 

- znalost zákona č. 132/2006 Sb., o kronikách obcí;  
- předchozí praxe v oboru vítána; 
- občanská a morální bezúhonnost; 
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- dobrý zdravotní stav. 

Podání přihlášky 

Písemnou přihlášku, včetně příloh, je nutno doručit v zalepené obálce označené heslem „VŘ Kronikář - neotvírat“ 
nejpozději do 23. března 2018 do 11.00 hod. na podatelnu Městského úřadu Sezimovo Ústí na adrese Městský 
úřad Sezimovo Ústí, Dr. E. Beneše 21, 391 01 Sezimovo Ústí. 
 
V případě dotazů je možno se obrátit na Mgr. Ing. Martina Doležala, starostu města, tel. 381 201 128, 731 608 365, 
e-mail: m.dolezal@sezimovo-usti.cz  

Náležitosti přihlášky jsou: 

Jméno, příjmení a titul uchazeče, datum a místo narození, státní příslušnost, místo trvalého pobytu, případně 
adresa pro doručování; číslo občanského průkazu; datum a podpis (vhodné uvést e-mail, ID datové schránky, 
mobil).  

Přílohy přihlášky jsou: 

1. životopis uchazeče, ve kterém se uvedou údaje o dosavadních zaměstnáních a o odborných znalostech a 
dovednostech týkajících se pracovního místa, 

2. stručný návrh koncepce vedení kroniky města Sezimovo Ústí, návrh textu jednoho článku do Novinek ze 
Sezimova Ústí a jednoho záznamu do kroniky obsahujícího informace o některé z kulturních, společenských či 
sportovních událostí v Sezimově Ústí v období únor – březen 2018; 

3. přehled činností v obdobné oblasti (publikace, články apod.); 
4. výpis z evidence Rejstříku trestů ne starší než 3 měsíce;  
5. ověřená kopie dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání; 
6. souhlas s nakládáním s poskytnutými osobními údaji pro účely tohoto výběrového řízení ve smyslu zákona č. 

101/2000 Sb.  

 

Vyhlašovatel si vyhrazuje právo výběrové řízení i bez uvedení důvodu kdykoli v jeho průběhu zrušit nebo 
nevybrat žádného zájemce. Poskytnuté doklady a podklady pro výběrové řízení je nutno si osobně 
vyzvednout do 30 dnů po ukončení výběrového řízení. Po uplynutí této lhůty budou nevyzvednuté 
doklady a podklady skartovány.  

 
Sezimovo Ústí, dne 19. 2. 2018 
 
 
 

    Mgr. Ing. Martin Doležal, v. r. 
         starosta města 
 

 
otisk úředního razítka 
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