Město Česká Třebová

se Siáıﬂxn stará náxnčsﬂ 78,

560 02 Česká Třebová,

vyhlašuje výběrové řízení
na funkci jednatele městské společnosti

TEZA, s.r.0.

IČ; 62061739, se Siáıﬂnı F. V. Kn-øjčihn 405, S60 02 Česká Třøhøvá

POŽADOVANÉ OBECNÉ PŘEDPOKLADY PRO VÝKON FUNKCE .ıEDNATELE=
podmínek vyplývajících ze zákona

občanský zákoník, ve znění
pozdějších předpisů a zákona č. 90ť'20l2 Sb., O obchodních společnostech a dıˇužstvech (zákon
O obchodních korporacích), ve Znění pozdějších předpisů zejména
-

splnění

č. 89,*'2012 Sb.,

0 plná svéprávnost - doložit formou čestného prohlášení,
0 bezúhonnost ve smyslu zákona o živnostenském podnikání
výpisu Z rejstříku trestů ne starší než jeden měsíc,

-

doložit

formou

neexistence překážky provozování živnosti dle § 8 zákona č. 455;' 1991 Sb., o
živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů doložit formou čestného prohlášení,
0 neexistence dalších překážek výkonu funkce statutárního orgánu stanovená v
zákoně č. 90ť'20l2 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o
obchodních korporacích), ve znění pozdějších předpisů - doložit formou
čestného prohlášení,
ke dni jmenování do funkce je nutno splnit podmínky zákazu konkurence dle § 199
zákona č. 90x'20l2 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních
korporacích), ve znění pozdějších předpisů.
0

-

POŽADOVANÉ KVALIFIKAČNÍ PŘEDPOKLADY
vzđčıáni SŠ/VŠ,
praxe ve vrcholném či středním managementu minimálně 3 roky Za posledních pět let
znalost obecně závazných právních předpisů souvisejících S vykonávanou funkcí,
aktivní znalost práce S PC,
řidičské oprávnění skupiny B,
samostatnost, Zodpovědnost, Spolehlivost, vysoké pracovní nasazení a časová flexibilita

_
-

-

vr

V

DALSI PREDPOKLADY (VYHODOU)
-

-

-

ı

zkušenost S vedením organizace obdobného typu,
znalost problematiky činností, ve kterých Společnost podniká - zejména provozování a
výstavby tepelných zdrojů, výroby a rozvodu tepla, stavební činnosti a správy
nemovitostí,
rámcová znalost legislativy týkající se uvedených činností společnosti,
rámcová znalost obecné legislativy (např. zákon o obchodních korporacích, Zákon o
Zadávání veřejných zakázek, občanský zákoník, zákoník práce),
organizační schopnosti, velmi dobré komunikační, prezentační a řídící dovednosti,
kultivovaný mluvený i písemný projev,

VÝKON FUNKCE
-

na základě Smlouvy o výkonu ﬁınkce.

ZPŮSOB JEDNÁNÍ ZA SPOLEČNOST
-

jednatel jedná jménem společnosti samostatně

v souladu

se zakladatelskou listinou.

PŘEDPOKLĂDANÝ NÁSTUP
leden 2021

-

DALŠÍ INFORMACE POSKYTNE
-

sekretariát města,

tel.:

465 500 114

POVINNÉ NÁLEŽITOSTI PŘIHLÁŠKY
-

-

jméno a příjmení,
datum narození,

místo tn/alého pobytu,
telefonický a e-mailový kontakt,

datum a podpis.

Äjřihłášce
-

ie,

mıtno dále připojit tvto doklady

Strukturovaný životopis, ve kterém se uvedou údaje o dosavadních Zaměstnáních
výkonu funkce jednatele a
předmětu podnikání spo1ečnostiTEZA, s.r.o.,
koncepcí rozvoje Společnosti TEZA, S.r.o.,
ověřená kopie dokladu o nej vyšším dosaženém vzdělání,
výpis Z rejstříku trestů ne Starší než jeden měsíc,
čestné prohlášení o plné Svéprávnosti
čestné prohlášení o neexistenci překážky provozování živnosti dle § 8 Zákona
č. 455/ 1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský Zákon), ve Znění pozdějších
předpisů,
čestné prohlášení o neexistenci dalších překážek výkonu funkce statutárního orgánu
stanovená V zákoně č. 9012012 Sb., O obchodních společnostech a družstvech (zákon o
obchodních korporacích), ve znění pozdějších předpisů.
a o odborných znalostech a dovednostech týkajících se

-

-

-

Neúspěšným uchazečům budou poskytnuté materiály vrácený, u úspěšného uchazeče budou
veškeré materiály předány Společnosti
IV

Písemné přihlasky
rohu nápisem

zasílejte

TEZA,

do 25.

9.

S.r.o.

2020 V obálce označené v levém horním

„VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ _ JEDNATEL - NEOTVÍRAT“

na adresu: Město Česká Třebová, Staré nám. 78, 560 02 Česká Třebová.

Výběrové

řízení se uskuteční

dne 6.

10. 2020, čas

bude upřesněn v pozvánce.

Toto výběrové řízení není návrhem na uzavření smlouvy dle par. 1731 a násled. Občanského zákoníku.
Město Ceská Třebová si vyhrazuje právo toto výběrové řízení zrušit.

Mgr. Magdaléna Peterková,
starostka města Ceská Třebová

