
                           MĚSTO ČESKÁ KAMENICE 

 

Město Česká Kamenice vyhlašuje výběrové řízení na pracovní pozici „Vedoucí organizační 
složky Sportoviště a ubytování města Česká Kamenice“. 

Minimální požadavky vyhlašovatele:  

- minimálně ukončené středoškolské vzdělání s maturitou 
- předložení plánu rozvoje městských sportovišť a ubytovacích zařízení na následující 3 roky, 

rozsah max. 5 normostran 

Představa vedení města o pozici: 

Česká Kamenice nabízí svým občanům i návštěvníkům celou řadu možností sportovního vyžití – 
sportovní halu, atletický ovál, workoutová a dětská hřiště, fotbalový areál či koupaliště. Součástí 
sportovní haly je zároveň turistická ubytovna s kapacitou téměř 40 lůžek. 

Vedoucí nově zřizované organizační složky bude mít za úkol koordinovat správu a rozvoj všech těchto 
zařízení tak, aby se stále zvyšovala jejich dostupnost, kvalita a míra využití. Ve vztahu k míře využití 
představuje zásadní výzvu zejména turistická ubytovna – zatímco většina soukromých ubytovacích 
zařízení ve městě je v průběhu sezóny beznadějně obsazená, v případě městské ubytovny to 
rozhodně neplatí. Je proto třeba připravit nový koncept jejího dalšího provozu. 

Významnou výzvu představuje také městské koupaliště. To je návštěvníky oceňováno jako místo pro 
koupání v průzračně čisté vodě a klidný odpočinek v překrásné přírodě, vyžaduje ale alespoň dílčí 
rekonstrukci. Dlouhodobým záměrem města je rovněž spojit koupaliště s prostorem pro kempování. 
Ten může být zpočátku skromný, jak ale ukazují zkušenosti z kempů v okolí (Děčín, Jetřichovice, 
Srbská Kamenice) po tomto typu ubytování rovněž v regionu je obrovský zájem a je škoda jej 
nevyužít. 

 

Výhodou tedy je:  

- praxe v oblasti vedení ubytovacích zařízení nebo sportovních areálů či provozování koupališť 
a kempů  

- řidičský průkaz skupiny B 
- zkušenost s vedením menšího kolektivu lidí 
- kreativita a výborné organizační schopnosti 

 



Platové zařazení: 

 platová třída dle dosaženého vzdělání a praxe + příplatek za vedení, osobní ohodnocení dle 
výkonu + motivační odměny při plnění stanovených cílů, rozmezí 25.000 – 35.000,-Kč 

Místo výkonu práce: 

 Česká Kamenice 

Pracovní poměr na dobu: 

 Neurčitou 

Náležitosti přihlášky: 

- jméno, příjmení a příp. titul, 

- datum a místo narození, 

- státní příslušnost, 

- místo trvalého pobytu, kontaktní telefonní číslo  

- číslo občanského průkazu (případně číslo dokladu o povolení k pobytu, jde-li o cizího státního 
občana), 

- datum a podpis  

Přílohy přihlášky:  

- životopis, ve kterém uveďte údaje o dosavadních zaměstnáních a o odborných znalostech a 
dovednostech, 

- ověřenou kopii dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání, 

- výpis z evidence Rejstříku trestů (ne starší 3 měsíců) 

- plán rozvoje městských sportovišť a ubytovacích zařízení na následující 3 roky (v rozsahu max. 5 
normostran) 

Lhůta pro podání přihlášky (včetně příloh): do 26. 11. 2019 do 12:00 hodin 

Způsob podání přihlášky: 

obálku označenou „VŘ – ved SUM“, zaslat na adresu: Městský úřad Česká Kamenice, náměstí Míru 
čp. 219, 407 21 Česká Kamenice nebo předat osobně na podatelně Městského úřadu Česká Kamenice 
nebo elektronicky datovou schránkou. 

Vyhlašovatel si vyhrazuje právo zrušit toto vyhlášení kdykoliv v jeho průběhu. 

 

 



Průběh výběrového řízení: 

 8. 11. 2019 – uveřejnění 
 26. 11. 2019 ve 12 hodin – konec lhůty pro podávání přihlášek 
 28. 11. 2019 – pohovory s uchazeči 
 1. 1. 2020 – předpokládané datum nástupu do funkce, příp. nástup dohodou později 

Vyhlašovatel si vyhrazuje právo nepozvat k pohovoru všechny uchazeče o pracovní pozici. 

Složení výběrové komise: 

 Ing. Vítězslav Vlček, MSc. – tajemník městského úřadu 
 Václav Doleček – místostarosta města 
 Roman Horký – předseda Sportovní komise RM 
 Ondřej Richter – člen zastupitelstva města 
 Jiří Šulc – vedoucí odboru SMM 
 Jan Papajanovský – starosta města 

 

Podrobnější informace podá: 

 starosta města (tel. 721 080 865, email starosta@ceska-kamenice.cz) 
 nebo tajemník MěÚ (tel. 776 500 137, email tajemnik@ceska-kamenice.cz)   


