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Oznámení o vyhlášení výběrového řízeníOznámení o vyhlášení výběrového řízení
Ředitel Ředitel 

příspěvkové organizace

Technické služby města ChomutovaTechnické služby města Chomutova
vyhlašuje výběrové řízení na obsazení pracovního místa

Vedoucí provozovny Kamencové jezeroVedoucí provozovny Kamencové jezero
Předpoklady pro vznik pracovního poměru:Předpoklady pro vznik pracovního poměru:
• fyzická  osoba, která je občanem České republiky
• je bezúhonná a způsobilá k právním úkonům
• dosáhla požadované kvalifikační předpoklady nebo odbornou způsobi-

lost v daném oboru
Požadavky na vzdělání a kvalifikaci:Požadavky na vzdělání a kvalifikaci:
• absolvování vysoké nebo vyšší odborné školy tělovýchovného směru,
případně
• absolvování jiné vysoké školy
 při absolvování vysoké školy jiného než tělovýchovného zaměření 

nutno doložit osvědčení o rekvalifikaci nebo jiný doklad o odborné 
způsobilosti vydaný institucí akreditovanou Ministerstvem školstvím 
mládeže a tělovýchovy, případně písemně doložit potvrzení o zahájení 
rekvalifikace nebo školení k získání odborné způsobilosti či potvrzení 
o přihlášení k účasti na rekvalifikaci nebo školení k získání odborné 
způsobilosti /např. provozovatel bazénů a koupališť/ s termínem 
ukončení maximálně do 30. 4. 2004. 

Požadavky na další znalosti:Požadavky na další znalosti:
• aktivní znalost NJ nebo AJ slovem i písmem
• aktivní znalost práce na PC (Office, Windows, Excel, Internet)
• řidičský průkaz skupiny B
• nejméně 5 let praxe v řízení kolektivu
Písemná přihláška musí obsahovat:Písemná přihláška musí obsahovat:
• jméno, příjmení titul uchazeče
• datum a místo narození , státní příslušnost
• místo trvalého pobytu 
• číslo občanského průkazu 
• elefonní číslo  
• datum a podpis uchazeče
Výčet požadovaných dokladů k přihlášce:Výčet požadovaných dokladů k přihlášce:
• profesní životopis zaměřený na průběh dosavadní praxe, odborné zna-

losti a dovednosti
• výpis z rejstříku trestů ne starší 3 měsíců
• kopie vysokoškolského diplomu - při ústním pohovoru nutno předložit při ústním pohovoru nutno předložit 

origináloriginál
• doklad o rekvalifikaci nebo odborné způsobilosti, nebo o zahájení re-

kvalifikace nebo školení k získání  odborné způsobilosti či potvrzení 
o přihlášení k účasti na rekvalifikaci nebo školení k získání odborné 
způsobilosti.

Platové zařazení:Platové zařazení:
• 8. - 9. třída podle zák. 143/1992 Sb. a nař. vlády č. 251/1992 Sb. O platu 

a odměně zaměstnanců rozpočtových a některých dalších organizací
Předpokládaný nástup: dle dohody
Písemné přihlášky s uvedenými doklady v zalepené obálce a označené 
heslem „Kamencové jezero“ zašlete do 3. 11. 2003 na adresu Technické 
služby města Chomutova, p. Vytisková, nám. l. máje č. 89, 430 01 Chomu-
tov, nebo doručte osobně v téže lhůtě na stejnou adresu do personálního 
oddělení. Bližší informace na tel. čísle 474 651 438 p. Vytisková. 

Palackého 4501 (pìší zóna u bankomatu), 430 01 Chomutov
Tel.: 474 652 716, Mobil: 724 066 730

klenoty.chomut@safina.cz

NOE TL YK

SAFINA
Prodej zlatých a støíbrných šperkù

Prodej šperkù z èeských granátù (i opravy)

Pøíjem zlatnických oprav a zakázek

Prodej i proti dodání materiálu zákazníkem

Výkup zlata

Sleva hodinek 20-30%

Město ChomutovMěsto Chomutov
zastoupené Odborem bytového hospodářstvízastoupené Odborem bytového hospodářství

nabízí, v souladu s usnesením Zastupitelstva města Chomutov č. 259/01,  

k odkoupení následující bytové jednotkyk odkoupení následující bytové jednotky, které jsou nabízeny s nájemníkem:

Poř.č. Adresa Č.b. Velikost Vyvolávací cena Cena vedlejšího 
pozemku

1     Grégrova           3774 2 1+2 62.573,- Kč 508,- Kč
2 Spořická            3807 7 1+3 49.976,- Kč 892,- Kč
3 Cihlářská           4031 1 1+1 35.769,- Kč 863,- Kč
4 Palackého          4058 20 1+2 73.433,- Kč 521,- Kč

5 Rooseveltova     4194 16 1+2 52.481,- Kč 552,- Kč
6 Rooseveltova     4194 21 1+2 52.481,- Kč 552,- Kč
7 Rooseveltova     4194 39 1+3 70.835,- Kč 623,- Kč
8 Rooseveltova     4194 40 1+2 51.767,- Kč 550,- Kč
9 Rooseveltova     4194 42 1+3 85.321,- Kč 642,- Kč

10 Rooseveltova     4194 49 1+3 70.835,- Kč 623,- Kč
11 Rooseveltova     4194 61 1+3 52.481,- Kč 552,- Kč
12 Kundratická       4491 10 1+2 54.494,- Kč           1.640,- Kč
13 Dřínovská          4556 23 1+2 57.371,- Kč 974,- Kč
14 17. listopadu      4562 16 1+1 31.293,- Kč 660,- Kč
15 Dřínovská          4595 11 1+1 34.886,- Kč -
16 Kundratická       4596 54 1+3 91.505,- Kč 491,- Kč
17 Kundratická       4596 90 1+3 72.504,- Kč 497,- Kč
18 Kundratická       4596 170 1+0 32.525,- Kč 400,- Kč
19 Kundratická       4596 214 1+3 84.501,- Kč 497,- Kč
20 Jirkovská            5006 4 1+1 27.164,- Kč 629,- Kč

Byty jsou nabízeny formou výběrového řízení – „obálkovou metodou“, které probíhá ve dvou kolechdvou kolech. Do prvního prvního 
kola kola se mohou přihlásit pouze vlastníci bytových jednotek ze společenství vlastníků, ve kterém se nabízená bytová 
jednotka nachází. Do druhého kola druhého kola se mohou přihlásit ostatní zájemci. V obou případech se mohou přihlásit pouze 
ti, kteří nemají žádné nesplněné závazky vůči městu.
Zájemce o bytovou jednotku zašle svou nabídku na adresu:Zájemce o bytovou jednotku zašle svou nabídku na adresu:
Město Chomutov, Odbor bytového hospodářství, Zborovská 4602, 430 28  CHOMUTOV, nebo odevzdá v podatelně MÚ 
Chomutov, Zborovská 4602, Chomutov.
Nabídka bude obsahovat následující údaje:Nabídka bude obsahovat následující údaje:
Jméno a příjmení zájemce, rodné číslo, bydliště, výše nabízené kupní ceny.
Obálka bude označena: VŘ – I. kolo (nebo II. kolo), číslo popisné/číslo bytu, na který zájemce posílá nabídku, adresa Obálka bude označena: VŘ – I. kolo (nebo II. kolo), číslo popisné/číslo bytu, na který zájemce posílá nabídku, adresa 
Město Chomutov, Odbor bytového hospodářství, Zborovská 4602, Chomutov.Město Chomutov, Odbor bytového hospodářství, Zborovská 4602, Chomutov.
Nabídky budou přijímány nejpozději do 14. 11. 2003, 12.00 hodin14. 11. 2003, 12.00 hodin, pozdější nabídky nebudou akceptovány. Výběr 
z nabídek bude proveden výběrovou komisí, stanovenou Radou města Chomutov.
Bližší informace podají pracovnice Odboru bytového hospodářství MÚ Chomutov, Zborovská 4602, II. poschodí, č. dv. 
233-234, telefon 474/637 189, 474/637 209, 474/637 262.


