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Oznámení o vyhlášení výběrového řízení
dle zákona č. 312‘2002 Sb., o úřednicích územně samosprávných celků, v platném znění

Název územního samosprávného celku:
Město Nové Město na Moravě
Vratislavovo nám. 103, 592 31

tajemník Městského úřadu Nové Město na Moravě
vyhlašuje výběrové řízeni

na obsazeni pracovního místa:

1) druh práce a místo výkonu práce:
- vedoucí úředník/ce - vedoucí Odboru správy majetku města MěU Nové Město na Moravě
- pracovní poměr na dobu neurčitou, zkušební doba 6 měsíců
- místo výkonu práce město Nové Město na Moravě
2) zákonné předpoklady uchazeče:
splnění předpokladů podle 5 4 zák. č. 312/2002 Sb., o úřednicích územně samosprávných celků,
v platném zněni:
- státní občanství CR (příp. fyzická osoba, která je cizím státním občanem a má v CR trvalý pobyt
a ovládá jednaci jazyk)
- dosažení věku 18 let, způsobilost k právním úkonům
- bezúhonnost ve smyslu 5 4 zák. č. 312/2002 Sb., o úřednicích územně samosprávných celkú
v platném znění
- ovládání jednacího jazyka
- splněni předpokladů dle zák. č. 451/1991 Sb., kterým se stanovi některé další předpoklady pro
výkon některých funkci ve státních orgánech a organizacích CSFR, CR a SR, v platném zněni
3) jiné požadavky:
- vysokoškolské vzděláni v bakalářském nebo magisterském studijním programu (výhodnou je

zejm. vzděláni zaměřené na hospodařeni s majetkem, technickou údržbu majetku apod.)
- min. 2 roky praxe (výhodou praxe v oboru nebo ve veřejné správě)
- znalost problematiky hospodaření územně samosprávných celků
- zvláštní odborná způsobilost některé ze správních činnosti výhodou, ale ne podmínkou
- samostatnost, vysoké pracovni nasazeni, časová flexibilita, odpovědný přistup k plnění úkolů
- organizační a řídící schopnosti, komunikační, prezentační a vyjednávaci schopnosti
- používáni a dobrá znalost běžného kancelářského software (zejm. textový, tabulkový editor,

internet)
- řidičské oprávněni skupiny B



- předpokládaný termín nástupu listopad/prosinec 2016
4) platové podmínky:
dle zák.č. 262/2006 Sb., zákoníku práce, v platném zněni, nařízení vlády č. 564/2006 Sb.,
v platném zněni a dle nařízeni vlády č. 222/2010 Sb., v platném znění, platové zařazeni ve třídě č.
11
5) písemná přihláška do výběrového řízení:
- musí obsahovat jméno, příjmení a titul uchazeče, datum a místo narozeni uchazeče, státní
příslušnost uchazeče, místo trvalého pobytu uchazeče, číslo občanského průkazu uchazeče nebo
číslo dokladu o povoleni k pobytu jde-li o cizího státního občana, datum a podpis uchazeče
6) doklady, které uchazeč Dředloži:
- životopis, ve kterém se uvedou údaje o dosavadních zaměstnáních, o odborných znalostech a

dovednostech týkajicích se správních činnosti
- výpis z evidence Rejstříku trestů ne starší než 3 měsíce, u cizích státních příslušníků obdobný
doklad osvědčující bezúhonnost vydaný domovským státem
- ověřenou kopii dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání
- čestné prohlášení dle 4 odst. 3 zák. č. 451/1991 Sb., kterým se stanoví některé další
předpoklady pro výkon některých funkcí ve státních orgánech a organizacích CSFR, ČR a SR,
v platném znění (nevztahuje se na osoby narozené po 1.12. 1971)
- originál nebo ověřenou kopii lustračního osvědčeni dle 4 odst. 1 zák. č. 451/1 991 Sb., kterým se
stanoví některé další předpoklady pro výkon některých funkci ve státních orgánech a organizacích
CSFR, CR a SR, v platném zněni (nevztahuje se na osoby narozené po 1.12. 1971)
- písemný návrh základní koncepce správy majetku města v rozsahu max. jedné strany A4
7) místo a způsob doručení přihlášky, lhůta pro podání přihlášky:

doručením písemné přihlášky s požadovanými doklady dle předchozích bodů na adresu:
Městský úřad Nové Město na Moravě, Vratislavovo nám. 103, 592 31 Nové Město na Moravě,
k rukám tajemníka s tim, že na obálce bude uveden text „výběrové řízení VO správy majetku
města“ ve lhůtě do 31 .1 0.201 6.

8) kontaktní pracovník:
tajemník MěU, tel. 566 598 310, 602 561 560, jernnknrnnni cz. Současně žádáme
uchazeče, aby pro snadnější komunikaci na zasílaných přihláškách uvedli i připadnou
doručovací adresu, svůj telefonický kontakt či svoji e-mail adresu. Děkujeme.
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Mgr Petr anych
tajemník
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