Město Spálené Poříčí, nám. Svobody 132, 335 61 Spálené Poříčí
vyhlašuje v souladu s ustanovením § 7 zákona č. 312/2002 Sb., o úřednících
územních samosprávných celků a o změně některých zákonů, v platném znění,

VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ NA PRACOVNÍ POZICI VEDOUCÍHO ÚŘEDNÍKA:
VEDOUCÍ ODBORU VÝSTAVBY
Místo výkonu práce:

Městský úřad Spálené Poříčí

Druh pracovního poměru:

plný úvazek (40 hodin týdně) na dobu neurčitou

Začátek pracovního poměru:

od 01.07.2021, případně dle dohody

Náplň práce:

řízení a výkon obecného stavebního úřadu dle zákona
č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu,
podávání územně plánovacích informací

Platové zařazení:

10. platová třída dle nařízení vlády č. 341/2017 Sb.,
o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách
a správě, v platném znění (po zapracování 11. platová tř.).

Předpoklady pro vznik pracovního poměru:
• Fyzická osoba, která je státním občanem České republiky
• Případně fyzická osoba, která je cizím státním občanem a má v ČR trvalý pobyt
• Je starší 18 let
• Je způsobilá k právním úkonům
• Je bezúhonná
• Ovládá jednací jazyk
• Splňuje předpoklady zákona č. 451/1991 Sb., kterým se stanoví další předpoklady pro
výkon některých funkcí ve státních orgánech a organizacích České a Slovenské
federativní republiky, České republiky a Slovenské republiky.
Kvalifikační předpoklady:
• Ukončené vysokoškolské vzdělání získané studiem v bakalářském nebo magisterském
studijním programu, nejlépe stavebního zaměření;
• Zkouška odborné způsobilosti dle § 21 zákona č. 312/2002 Sb., o úřednících územních
samosprávných celků, výhodou.
Další požadavky:
• Dobrá znalost práce na PC

•
•
•
•

Řidičský průkaz skupiny B
Komunikační, organizační a řídící schopnosti
Schopnost analytického a koncepčního myšlení
Znalost správního obvodu stavebního úřadu a praxe ve veřejné správě výhodou.

Náležitosti přihlášky:
• Jméno, příjmení, titul
• Datum a místo narození
• Státní příslušnost
• Místo trvalého pobytu
• Číslo občanského průkazu (číslo dokladu o povolení k pobytu, jde-li o cizího státního
příslušníka)
• Kontaktní telefon a e-mail
• Datum a podpis
• Souhlas se zpracováním poskytnutých osobních údajů pro účely výběrového řízení dle § 5
odst. 2 zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění.
K přihlášce připojte:
• Strukturovaný životopis, ve kterém uvedete údaje o dosavadních zaměstnáních
a o odborných znalostech a dovednostech;
• Výpis z evidence Rejstříku trestů ne starší než 3 měsíce;
• Úředně ověřenou kopii dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání;
• Kopie osvědčení o vykonaných zkouškách;
• Osvědčení a čestné prohlášení podle zákona č. 451/1991 Sb. (nevztahuje se na občany
narozené po 01.12.1971).
Přihlášku s požadovanými doklady doručte do 14.06.2021 do 15:00 hodin v označené obálce
„NEOTVÍRAT – VÝBĚROVÉ ŘZENÍ – VEDOUCÍ ODBORU VÝSTAVBY“.
Místo a způsob podání přihlášek:
• Osobně do podatelny MěÚ Spálené Poříčí
• Písemně na adresu: Městský úřad Spálené Poříčí, nám. Svobody 132, 335 61 Spálené
Poříčí
• Přihlášky nelze zaslat prostřednictvím elektronické pošty nebo datové schránky.
Vybraní uchazeči, kteří budou nejlépe splňovat podmínky pro výběrové řízení, budou pozváni
k účasti na ústním výběrovém řízení.
Vyhlašovatel si vyhrazuje právo nevybrat žádného z uchazečů, případně pracovní místo
neobsadit bez udání důvodu.
Bližší informace lze získat
tajemnik@spaleneporici.cz .
Vyvěšeno dne: 27.04.2021
Sňato dne:

Ing. Monika Rojová v.r.
tajemnice MěÚ Spálené Poříčí

na

tel.

373 036 138

nebo

602 414 929,

e-mail:

