EVROPSKÝ FORMULÁŘ
ŽIVOTOPISU

OSOBNÍ INFORMACE
Jméno
Adresa
Telefon
E-mail
Národnost
Datum a místo narození
Rodné číslo
Občanský průkaz
Bankovní účet

BĚLONOHÝ IVO, ING.
JOSEFA JANA FUČÍKA 858, 512 51 LOMNICE NAD POPELKOU, ČESKÁ REPUBLIKA
+420 606 882 187, +420 481 312 276
Ivo.belonohy@seznam.cz
Česká
25.07.1972, JIČÍN
720725/3185
108764683
1017496123/0800

PRACOVNÍ ZKUŠENOSTI
• Období (od – do)
• Jméno a adresa zaměstnavatele
• Oblast podnikání nebo název
odvětví
• Dosažená pozice
• Hlavní pracovní náplň
a odpovědnost

• Období (od – do)
• Jméno a adresa zaměstnavatele
• Oblast podnikání nebo název
odvětví
• Dosažená pozice
• Hlavní pracovní náplň
a odpovědnost

01.09.2007 – DOPOSUD
Sdružení tajemníků městských a obecních úřadů ČR, z. s., Dlážděná 6, 110 00 Praha 1,
http://www.tajemnici.cz
veřejná správa
občanské sdružení - profesní sdružení vedoucích úřadů
jednatel
administrativa, řízení chodu kanceláře, zajišťování vzdělávacích a osvětových akcí, řízení
projektů, vedení neziskové organizace

21.06.1999 – 31.10.2007
Město Lomnice nad Popelkou, Husovo nám. 6, 512 51 Lomnice nad Popelkou,
http://www.lomnicenadpopelkou.cz
Veřejná správa – obec
tajemník městského úřadu
vedoucí úřadu

• Období (od – do)
• Jméno a adresa zaměstnavatele
• Oblast podnikání nebo název
odvětví
• Dosažená pozice
• Hlavní pracovní náplň
a odpovědnost

1.5.1999 - 20.6.1999
Design4, spol. s r. o., 511 01 Turnov
Architektonický a projekční atelier

• Období (od – do)
• Jméno a adresa zaměstnavatele
• Oblast podnikání nebo název
odvětví
• Dosažená pozice
• Hlavní pracovní náplň
a odpovědnost

1.7.1994 – 30.4.1999
Ing. Jaroslav Kaplan - projekční kancelář, 5. května 712, 512 51 Lomnice nad Popelkou
architektonické a projekční práce, inženýring

samostatný projektant, vedoucí úseku
projekce, inženýring technické infrastruktury pro obce

samostatný projektant
návrh, projekce, inženýring a realizace pozemních staveb a jejich souborů

VZDĚLÁNÍ A KURZY
• Období (od – do)
• Název a typ organizace poskytující
vzdělání či kurzy
• Hlavní předměty/praktické
dovednosti
• Získaný titul

1990 - 1996
České vysoké učení technické Praha, stavební fakulta

• Období (od – do)
• Název a typ organizace poskytující
vzdělání či kurzy
• Hlavní předměty/praktické
dovednosti
• Získaný titul

1986 - 1990
Střední průmyslová škola stavební Hradec Králové

• Období (od – do)
• Název a typ organizace poskytující
vzdělání či kurzy
• Hlavní předměty/praktické
dovednosti
• Získaný titul

2016, 2017
Národní síť Zdravých měst ČR

• Období (od – do)
• Název a typ organizace poskytující
vzdělání či kurzy
• Hlavní předměty/praktické
dovednosti
• Získaný titul

2008, 2009, 2010, 2015
Národní společnost pro jakost, Praha

• Období (od – do)
• Název a typ organizace poskytující
vzdělání či kurzy
• Hlavní předměty/praktické
dovednosti
• Získaný titul

2013
Ministerstvo vnitra ČR

• Období (od – do)
• Název a typ organizace poskytující
vzdělání či kurzy
• Hlavní předměty/praktické
dovednosti
• Získaný titul

2008
Národní síť Zdravých měst ČR

• Období (od – do)
• Název a typ organizace poskytující
vzdělání či kurzy
• Hlavní předměty/praktické
dovednosti
• Získaný titul

2007
Scuola Superiore dell´ Amministrazione dell´ Interno Roma, Itálie

Pozemní stavby a architektura
Ing.

technická zařízení budov
maturitní vysvědčení

Workshopy k hodnocení udržitelného rozvoje municipalit

Školení hodnotitelů Národní ceny za jakost
Osvědčení

Školení Procesní modelování agend
Osvědčení

Aplikace Místní Agendy 21 do praxe
Osvědčení

Seminario di Formazione "Le Autonomie Locali"
Osvědčení (Attesto)

• Období (od – do)
• Název a typ organizace poskytující
vzdělání či kurzy
• Hlavní předměty/praktické
dovednosti
• Získaný titul

2006
MEPCO, spol. s r. o. + CERT Kladno spol. s r. o.

• Období (od – do)
• Název a typ organizace poskytující
vzdělání či kurzy
• Hlavní předměty/praktické
dovednosti
• Získaný titul

2006
Vzdělávací centrum pro veřejnou správu ČR, o. p. s.

• Období (od – do)
• Název a typ organizace poskytující
vzdělání či kurzy
• Hlavní předměty/praktické
dovednosti
• Získaný titul

2005
Aperta spol. s r. o., Liberec.

• Období (od – do)
• Název a typ organizace poskytující
vzdělání či kurzy
• Hlavní předměty/praktické
dovednosti
• Získaný titul

2004
Vzdělávací centrum pro veřejnou správu ČR, o. p. s.

• Období (od – do)
• Název a typ organizace poskytující
vzdělání či kurzy
• Hlavní předměty/praktické
dovednosti
• Získaný titul

2001
Vzdělávací centrum pro veřejnou správu ČR, o. p. s.

• Období (od – do)
• Název a typ organizace poskytující
vzdělání či kurzy
• Hlavní předměty/praktické
dovednosti
• Získaný titul

2001
Institut pro místní správu Praha

Uplatnění metody CAF v úřadech územní veřejné správy
Osvědčení

Hospodaření s obecním majetkem
Osvědčení

Vzdělávání vedoucích úředníků – obecná část
Osvědčení

Vnitřní a vnější komunikace úřadu + PR
Osvědčení

Řízení chodu úřadu
Osvědčení

Zkouška odborné způsobilosti z obecné části na úseku tajemníků obecních úřadů
Osvědčení

OSOBNÍ SCHOPNOSTI
A DOVEDNOSTI
získané během života či práce, ale ne
nezbytně zakončené oficiálními certifikáty
či diplomy

MATEŘSKÝ JAZYK

ČESKÝ JAZYK

OSTATNÍ JAZYKY
ANGLIČTINA
• Čtení
• Psaní
• Mluvený projev

DOBRÁ
ZÁKLADNÍ
ZÁKLADNÍ

NĚMČINA
• Čtení
• Psaní
Mluvený projev

ZÁKLADNÍ
ZÁKLADNÍ
ZÁKLADNÍ

RUŠTINA

• Čtení
• Psaní
• Mluvený projev

ORGANIZAČNÍ SCHOPNOSTI
A DOVEDNOSTI
Koordinace a řízení lidí, projektů,
rozpočtů; v práci, dobrovolné činnosti
(např. neziskové organizace), veřejné
správě a samosprávě apod.

TECHNICKÉ SCHOPNOSTI
A DOVEDNOSTI
Výpočetní technika, komunikační
technika, nástroje apod.

ZKUŠENOSTI S HODNOCENÍM
ŽÁDOSTÍ A PROJEKTŮ

VÝBORNÁ
DOBRÁ
VÝBORNÁ

komunikační schopnosti, schopnost naslouchat, dovednosti etikety, sociální cítění, patriotismus,
podpora dobročinných aktivit
týmová a projektová spolupráce, organizování celostátních konferencí, řízení projektů a
rozpočtů, řízení právnické osoby, tvorba strategických dokumentů, zavádění a hodnocení
kvality, hodnocení udržitelného rozvoje
uživatelská práce s PC, zkušenosti ze stavebnictví, územní veřejné správy, tvorby legislativy a
metodik,
Řidičský průkaz sk. B
Dobrá znalost práce na PC – MS Windows, MS Office (komplet), Office365, OpenOffice, Internet
Explorer, ASPI, Gordic GINIS, T-MAPY SSL, Benefit (ESF), práce s webovými redakčními
systémy (tvorba webu, administrátor webu) aj.

Oponentury pilotních auditů udržitelného rozvoje v kategorii „C“ místní Agendy 21 (2016)
Hodnocení kategorie „A“ místní Agendy 21 – konzultant oponenta v oblasti 1a. veřejná správa
(od roku 2013 doposud)
Hodnocení na místě - kategorie „B“ místní Agendy 21 (od roku 2008 doposud)
Hodnocení a připomínkování dosažení jednotlivých kategorií místní Agenda 21 v Databázi MA21
CENIA (od roku 2008 doposud)
Hodnotitel Národní ceny kvality ČR (od roku 2008 doposud) – metoda CAF
Hodnotitel Ceny ministra vnitra za kvalitu ve veřejné správě (od roku 2008 doposud) - metody
MA21, EMAS, CAF, EFQM, CSR, BMK
Hodnocení žádostí a projektů v Revolvingovém fondu MŽP – podpora udržitelného rozvoje
(2009, 2010, 2011, 2012)
Hodnocení žádostí a projektů v Revolvingovém fondu MŽP – podpora Místní Agendy 21 (2008,
2009, 2010)
Hodnocení žádostí a projektů v programu podpory EVVO Státního fondu životního prostředí ČR
(2009, 2010)

DOPLŇUJÍCÍ INFORMACE

2016 - doposud - člen komise projektu Zdravé město a místní Agendy 21 města Lomnice nad
Popelkou
2014 – doposud – člen Výboru pro udržitelné municipality Rady vlády pro udržitelný rozvoj
2011 – doposud – člen redakční rady časopisu OBEC & finance
2008 – doposud - člen pracovní skupiny pro Místní Agendu 21 Rady vlády pro udržitelný rozvoj
2008 – doposud - člen pracovní skupiny pro udržitelný rozvoj regionů, obcí a území Rady vlády
pro udržitelný rozvoj
2008 – doposud - člen Odborné sekce kvality ve veřejné správě Rady kvality ČR
2000 – doposud - člen Sdružení tajemníků městských a obecních úřadů ČR, z. s.
1996 – doposud - člen Českého svazu stavebních inženýrů
2011 – 2013 - člen pracovní skupiny pro koordinaci projektů eGovernmentu s územní
samosprávou Rady vlády pro konkurenceschopnost a informační společnost
2008 – 2010 - práce v pracovní skupině obcí s pověřeným obecním úřadem Svazu měst a obcí
ČR
2008 – 2014 - Odborné příspěvky v oblasti zvyšování kvality veřejné správy na národních
konferencích kvality – ročníky 2008, 2009, 2011, 2012, 2013 a 2014, z toho k MA21 a UR –
2011, 2012, 2013 a 2014
2005 – 2007 – člen předsednictva Sdružení tajemníků městských a obecních úřadů ČR, z.s.
1998 – 2007 -- práce v poradních orgánech města – komise stavební; pro propagaci a
prezentaci města; pro regeneraci městské památkové zóny; pro kvalitu; komise k projednávání
přestupků; pro webové stránky města aj.

PŘÍLOHY

[ Přílohy mohou být přiloženy, pokud doplňují uvedené informace. ]

