Oznámení o vyhlášení výběrového řízení
VŘ ARCHITEKT MĚSTA KUTNÁ HORA//24/2019

Město Kutná Hora
Havlíčkovo náměstí 552/1, 284 01 Kutná Hora
zastoupené starostou města Kutná Hora
vyhlašuje dne 22. 7. 2019 výběrové řízení na pracovní pozici
ARCHITEKT MĚSTA KUTNÁ HORA
Obecná charakteristika pozice:
Předmětem činnosti je odborné poradenství orgánům města v samosprávné činnosti při
řešení problémů z oblasti územního plánování, urbanismu, architektury, památkové péče a
rozvoje města a při urbanisticko-architektonické přípravě investic na území města.
Poradenská a konzultační činnost pro investory, podnikatele a obyvatele města, mající
zájem o stavební činnost ve správním území města Kutná Hora. Poradenská činnost a
konzultační činnost pro veřejnou správu v oblasti územního plánování a investiční
výstavby ve městě. Koncepční práce při naplňování rozvojových dokumentů města
(program rozvoje, územní plán, program regenerace MPZ, management plán ochrany
UNESCO apod.).
Náplň práce:






Hlavní náplní je konzultační a poradenská činnost v oblastech architektury
a urbanismu města Kutná Hora pro potřeby a v zájmu města.
Konzultační činnost v oblastech architektury města pro potřeby veřejnosti.
Zastupování města v oblastech architektury a urbanismu města Kutná hora jako
účastníka správních řízení bude-li k tomu vystaveno příslušné pověření.
Další činnost v uvedené oblasti dle níže uvedené náplně, zahrnující např.
zpracovávání návrhů změn a dalších záměrů bude-li k tomu vystaveno příslušné
pověření.

Externí odborný konzultant v rámci samostatné působnosti města
 spolupráce při pořizování strategických dokumentů města
 spolupráce při pořizování ÚPD a ÚPP města
 spolupráce při výběru investičních akcí města
 spolupráce při realizaci investičních akcí města
 účast na KD, dohled nad detaily realizace hlavně ve vztahu k veřejným
prostranstvím apod.
 spolupráce a dohled nad veřejným prostranstvím města (koncepce prvků vybavení
– mobiliář, veřejné osvětlení apod.)
 návrhy úprav, drobných staveb a detailů (úpravy chodníků, zábradlí, cedulí apod.)
 příprava a administrace architektonických soutěží vypisovaných městem
 provádí osvětovou činnost v oblasti architektury a urbanismu
 formulace návrhů stanovisek města, coby účastníka správních řízení podle
stavebního zákona.
 konzultuje s kutnohorským pracovištěm Národního památkového ústavu akce
prováděné na území Městské památkové rezervace a ochranného pásma MPR

Externí odborný konzultant v rámci přenesené působnosti města
 poskytování odborné konzultace a posuzuje záměry na změny v území
 poskytování odborné konzultace jednotlivým stavebníkům, posuzuje záměry a
projekty staveb a doporučuje vhodná řešení.
Rozsah vykonávané činnosti:
Předpoklad ročního rozsahu ca 500-600 hodin/rok, a to jak pro veřejnost, tak i potřeby
města. Konzultační den v prostorách stavebního úřadu. Jedenkrát za čtrnáct dní v rozsahu
4 hodin (tj. 8 hod/měsíc). Pro činnosti samosprávy města by měl být vymezen zbytek
doby v rozsahu ročního předpokladu 10-11 hodin týdně (42 hod/měsíc). Za kalendářní
měsíc je celkový maximální předpokládaný počet odpracovaných hodin: 50.
Pracovní vztah:
Smlouva s architektem města - Smlouva o odborné pomoci (příkazní smlouva)
bude (mj.) obsahovat ujednání:
 Uzavření pracovního vztahu od 1. 1. 2020 a na dobu neurčitou s oboustrannou
tříměsíční výpovědní dobou.
 Městský architekt se nebude moci zúčastnit jako soutěžící případných
architektonických soutěží vyhlašovaných městem, ani provádět projektovou
činnost ve výstavbě pro ostatní subjekty na území města Kutná Hora.
 Licenční ujednání o právu města bez další úplaty dále nakládat s návrhy
městského architekta a užívat je k dalšímu rozpracování, realizaci či jiným
potřebným způsobem.
Požadavky zaměstnavatele:
Uchazeč musí splnit základní podmínky:
 občan ČR nebo cizí státní příslušník s trvalým pobytem v ČR
 ovládá český jazyk
 je plnoletý
 je způsobilý k právním úkonům
 je bezúhonný
a další podmínky:
 dokončené vysokoškolské vzdělání v oboru architektura a urbanismus nebo
příbuzného oboru v magisterském stupni studijního programu
 koncepční myšlení, analytické schopnosti
 schopnost uvažovat o potřebách a možnostech města
 dobré komunikační a prezentační schopnosti
 schopnost zpracovávat srozumitelné texty
 znalosti ve vztahu k zadávání a vedení projektů, veřejných zakázek a
architektonických soutěží
 znalost stavebního zákona a prováděcích a souvisejících předpisů
 orientace v oblasti památkové péče a znalost zákona o státní památkové péči
 výhodou autorizace dle zákona č. 360/1992 Sb., v platném znění, v oboru
architektura nebo územní plánování nebo se všeobecnou působností.
Přihláška uchazeče musí obsahovat tyto náležitosti:
 jméno, příjmení, titul uchazeče
 datum a místo narození uchazeče
 místo trvalého pobytu uchazeče
 státní příslušnost uchazeče
 datum, podpis uchazeče.

Uchazeč k přihlášce doloží tyto doklady:
 D1 / strukturovaný životopis obsahující údaje o dosavadních zaměstnáních a
odborných znalostech a dovednostech s důrazem na komunikaci a orientaci ve
veřejné správě (podepsaný originál)
 D2 / portfolio uchazeče - vybraných vlastních architektonických a urbanistických
projektů a realizací (v elektronické podobě na CD/DVD nebo flash-disku)
 D3 / reference uchazeče - seznam odborné a popularizační činnosti, konzultačních
a školících prací (podepsaný originál)
 D4 / doklad o ukončení vysokoškolské vzdělání v oboru architektura a urbanismus
nebo příbuzného oboru v magisterském stupni studijního programu (v prosté
kopii)
 D5 / pokud je uchazeč autorizovanou osobou ve smyslu zákona č. 360/1992 doloží
tuto skutečnost osvědčení o autorizaci (v prosté kopii) / pokud uchazeč není
autorizovanou osobou ve smyslu zákona č. 360/1992 doloží čestné prohlášení, že
jako Architekt města Kutná Hora bude při výkonu funkce ctít Profesní a etický řád
ČKA / https://www.cka.cz/cs/media/prilohy/profesni_a_eticky_rad_2019.pdf
 výpis z evidence Rejstříku trestů ne starší než 3 měsíce; u cizích státních občanů
též obdobný doklad dosvědčující bezúhonnost vydaný domovským státem, pokud
takový doklad domovský stát nevydává, doloží se čestným prohlášením
dále k přihlášce a dokladům vypracuje a přiloží texty:
 T01; text o vizi rozvoje, architektury a urbanismu města ve smyslu obecných
principů a vlastní představy role architekta města Kutné hory (v rozsahu max. 2
normostrana A4)
 T02; odborný názor, hodnocení projednávaného návrhu ÚP pro veřejné projednání
(04/2019 autor: ARCHTeam Doc. Ing. arch. Milan Rak, Ph.D.) /
https://mu.kutnahora.cz/mu/novy-uzemni-plan a odborný názor, hodnocení na
Management Plánu (2011 autor: Mgr. Ondřej Seifert – Odbor památkové péče,
školství a kultury) / https://mu.kutnahora.cz/mu/management-plan (v rozsahu max.
4 normostrana A4)
T03; vlastní text-článek v rozsahu max. 1 strana A4 / ukázka textu pro neodbornou
veřejnost.
Výběrové řízení
 Výběrové řízení na architekta města bude dvoukolové!
 V prvním kole budou hodnoceny zaslané přihlášky a doklady (nabídek).
 Druhé kolo bude probíhat formou prezentace a pohovoru již s vybranými
kandidáty na základě hodnocení nabídek z prvního kola. Vybraní uchazeči obdrží
pozvánku k účasti na pohovoru minimálně 14 kalendářních dnů před jeho
konáním.
 Vybraní uchazeči obdrží pozvánku k účasti na pohovoru minimálně 14
kalendářních dní předem. (Nevybraným uchazečům kancelář starosty zašle
poděkování za účast v prvním kole VŘ.)
 Výběrová komise bude tvořena třemi závislými členy (dva volení zástupci města,
z nichž minimálně jeden bude statutárním zástupcem a jedním vedoucím
příslušného odboru města) a čtyřmi nezávislými členy.
 Nezávislí členové poroty:
 Ing. arch. Jan Sedlák / urbanista FA ČVUT
Urbanista, pedagog a vedoucí ateliéru na FA ČVUT v Praze. Je jedním z autorů
právě projednávaného Management plánu pro Prahu.
 Ing. arch. MgA. David Mateásko / architekt města Kolín
Městský architekt blízkého Kolína. Architekt a jednatel architektonického ateliéru
– Studio M.A.D.

 Ing. arch. Vladimír Fialka / architekt, developer
Architekt, pracoval v Kanceláři veřejného prostoru na Institutu plánování a
rozvoje hl. m. Prahy. Spolupořadatel výstav Baugruppe ist super!, která propaguje
skupinové investování do bydlení.
 Ing. arch. David Pavlišta / architekt města Jablonec nad Nisou
Je partner v architektonickém ateliéru RE:architekti. Je městský architekt
statutárního města Jablonec nad Nisou.
Místo, způsob a lhůta podání přihlášky:
Přihlášku s požadovanými doklady doručte na adresu: Městský úřad Kutná Hora, oddělení
personální a krizového řízení, Havlíčkovo náměstí 552/1, 284 01 Kutná Hora:
do 31. 10. 2019 včetně
1. poštou: obálku označte: „NEOTVÍRAT Výběrové řízení na pracovní pozici
Architekt města Kutná Hora“. Podací razítko nejpozději s datem 31.10.2019
2. předkládejte osobně v obálce: na podatelnu Městského úřadu Kutná Hora,
Havlíčkovo náměstí 552/1, 284 01 Kutná Hora. Obálku označte: „NEOTVÍRAT
Výběrové řízení na pracovní pozici Architekt města Kutná Hora“ nejpozději
do 31. 10. 2019 do 14,30 hodin.
Zpracování a uchování přihlášky s doklady:
Přihláška a další požadované dokumenty k výběrovému řízení budou zpracovávány
a uchovávány v souladu s platnými právními předpisy ČR a EU. Neúspěšní uchazeči si
mohou osobně převzít zpět (u vedoucí personálního oddělení MěÚ Kutná Hora) zaslané
dokumenty k VŘ a to do 30 dnů od ukončení výběrového řízení.
Vyhlašovatel má právo výběrové řízení kdykoliv zrušit bez udání důvodu.
Kontaktní osoba: Mgr. Bc. Vít Šnajdr (email: snajdr@mu.kutnahora.cz, tel.: 602361346)

V Kutné Hoře dne 22. 7. 2019
Mgr. Bc. Vít Šnajdr
místostarosta

