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Oznámení o vyhlášení výběrového řízení
VŘ SMART CITY MANAGER MĚSTA KUTNÁ HORA/05/2020

Město Kutná Hora
Havlíčkovo náměstí 552/1, 284 01 Kutná Hora
zastoupené starostou města Kutná Hora panem Ing. Josefem Viktorou vyhlašuje
dne 1. prosince 2020 výběrové řízení na pozici

SMART CITY MANAGER MĚSTA KUTNÁ HORA
Obecná charakteristika pozice: Základním úkolem SCM je zajištění zpracování koncepce
Smart City s osobní participací na přípravě a koordinaci primárních prioritních témat a
projektů.
Náplň práce: Úkoly SCM bude revize existence a aktuálnost strategických dokumentů města
Kutná Hora, které jsou již zmiňovány v analýze připravenosti města. Nastavení procesů při
přípravě a realizaci jednotlivých projektů, zajištění odborného dohledu nad přípravou
dotačních titulů s důrazem na nastavení procesů projektového řízení.
Příprava jednotlivých projektů pro orgány města, zvýšení úrovně komunikace v rámci úřadu,
mezi jednotlivými odbory, klíčovými pracovníky, městskými organizacemi, dodavateli, atd.
Rozsah vykonávané činnosti: Předpoklad ročního rozsahu ca 500-600 hodin/rok, a to jak pro
veřejnost, tak i potřeby města. Za kalendářní měsíc je celkový maximální předpokládaný
počet odpracovaných hodin: 40-50.
Honorář: Hodinové honorování ve výši dle domluvy – bude dohodnuto při osobním
pohovoru jako konečná částka vč. veškerých nákladů spojených s výkonem činnosti.
Smluvní vztah: Smlouva se Smart City Managerem - Smlouva o odborné pomoci
(příkazní smlouva) bude (mj.) obsahovat ujednání:
 Uzavření smluvního vztahu od 1. 5. 2021 na dobu neurčitou.
 Licenční ujednání o právu města bez další úplaty dále nakládat s návrhy SCM 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:
 SŠ vzdělání s maturitou,
 orientace v problematice ICT a Smart City,
 praxe v řídící funkci nejméně 3 roky,
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celková praxe (v pracovním procesu) min. 10 let,
znalost veřejné správy,
reference min. 2 inovativní projekty za posledních 5 let,
angličtina.

Výhodou:
- VŠ vzdělání v technickém oboru
- vlastní publikační činnost v rámci odborného tisku
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:
 životopis,
 doklad o dosaženém vzdělání,
 reference (viz výše),
 vize rozvoje Smart City v Kutné Hoře + zhodnocení Analýzy SC (celkem v rozsahu 3
- 5 stran),
 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,
 návrh předpokládané měsíční odměny (v rozmezí 650 Kč/hod – 900 Kč/hod).
Výběrové řízení
 Výběrové řízení na SCM města bude dvoukolové.
 V prvním kole budou hodnoceny zaslané přihlášky a doklady (nabídky).
 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
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.
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 1. 3. 2021 včetně
1. poštou: obálku označte: „NEOTVÍRAT Výběrové řízení na pracovní pozici Smart
City Manager “. Podací razítko nejpozději s datem 1. 3. 2021
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 Smart City Manager“ nejpozději do 1. 3. 2021
do 16,30 hodin.
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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-ti dnů od ukončení výběrového řízení.
Tel. kontakt:
327 710 101 – mst. Vít Šnajdr, místostarosta
327 710 103 – Mgr. Adéla Kloudová, vedoucí odboru Kancelář tajemníka.
Vyhlašovatel má právo výběrové řízení kdykoliv zrušit bez udání důvodu.

V Kutné Hoře dne 1. prosince 2020
Ing. Josef Viktora
starosta

