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Město Moravský
BerouďouŤ- ť?3*/šÉe

náměstí 9. května 4,793 05 Moravský Beroun

Oznámení o vyhlášení výběrového řizeni VŘ 8/20í8
Tajemník Městského úřadu Moravský Beroun dne 26.3.2018, v souladu s § 7 zákona
Č.31212002 Sb., o úřednícíchúzemníchsamosprávných celků a o změně některých zákonů,
ve znění pozdějších předpisů, vyhlašuje výběrové řizeni na obsazení pracovního místa:

vedoucí (-ho} Odboru správy majetku a komunálních služeb
Městského úřadu Moravský Beroun
Počet volných pracovních míst: 1
Předpokládaný termín nástupu: dle dohody
Pracovní poměr:
s úvazkem 1,0 na dobu neurčitou se zkušební dobou
6 měsíců
Místo výkonu práce:
náměstí9. května 4,793 05 Moravský Beroun
Obecná charakteristika pracovní náplně:
řízeníodboru správy majetku a komunálních služeb vykonávající samostatnou
pŮsobnost města Moravský Beroun v oblasti nakládání s movitým a nemovitým
majetkem města, jeho komplexnísprávy a evidence, včetně výkonu dalších vtastnických
práv,

zabezpeČování odborných činnostív oblasti majetkové a majetkoprávní, navrhování
smluvních vztahů a aplikace příslušných právních předpisů v praxi,
řízení výkonu v samostatné působnosti města Moravský Beroun v oblasti hospodářské
Činnosti města na úseku provozu a údžbybytových a nebytových prostor, provozu
restaurace, zajiŠt'ovánípěstebních a těžebníchěinností v lesích města, zabezpečování
dodávek energiÍ, zabezpečování čistoty města včetně ostatních komunálních služeb
a provozu kompostárny,
koordinace přípravy a realizace investic města, příprava návrhu přístušnéčásti rozpočtu
města,
koordinace činnosti s odbory a úseky MěÚ.
Předpoklady pro přijetí uchazeče:
fyzická osoba, která je státním ogčanem ČR, popřípadě fyzická osoba, která je cizím
státním občanem a má na územíČR trvatý pobyt,
dosáhla věku 18 let,
je způsobilá k právním úkonům,
je bezúhonná,
ovládá jednací jazyk.
požadovanévzdělání:

minimálně vyššíodborné vzdělání nebo vysokoškolské vzdělání v bakalářském

studijním programu

Požadujeme:
orientaci v problematice veřejné správy,
orientace v právních předpisech, zejména:
zákon č. 128l2OO0 Sb., o obcích (obecní zřízení),ve znění pozdějších předpisů,
zákon č,89l2O12 Sb., občanský zákoník,
zákon č. 25O|2OO0 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů,ve znění
pozdějších předpisů,
zákon č.25612013 Sb., o katastru nemovitostí (katastrální zákon),
zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů,
záRon č.183/2006 Sb., o územnímplánovánía stavebním řádu, ve znění pozdějších
předpisů,
orientace v systému evidence nemovitostí (katastr nemovitostí, pozemkové knihy atd.),
samostatnost v rozhodování, schopnost pracovat pod ěasovým tlakem, flexibilita, vysoké
pracovní nasazení,
dobrou uživatelskou znalost práce na PC (aplikace MS Windows, MS Office, aj.)
řidičský průkaz skupiny B,
dobré komunikačnía organizaéníschopnosti,
pečlivost, odpovědnost, spoIehlivost.

.
.
.
.
.
,

Výhodou:

praxe ve veřejné správě,
předchozí pracovní praxe na obdobné pozici nebo zkušenosti z oblasti správy majetku
a komunálních služeb, problematiky územníchsamosprávných celků,
znalost předpisů v oblasti zadávání veřejných zakázek,
právní vzdělání,
znalost cizího jazyka.

Platové podmínky:
Rídíse zákonem é.26212006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, a nařízením
vlády č. 34112017 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě,
ve znění pozdějších předpisů (10. platová třída).
Přih!áška uchazeče musí obsahovat tyto náležitosti (viz příloha):

1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)

jméno, příjmení, titul
datum a místo narození
státní příslušnost
místo trvalého pobytu

čísloobčanského průkazu nebo ěíslo dokladu o povolení pobytu, jde-li o cizího
státního občana
kontaktní adresa a telefon
datum a podpis

K přihlášce připojí uchazeč tyto dokumenty:
a) životopis, ve kterém se uvedou údaje o dosavadních zaměstnáních, odborných
znalostech a dovednostech týkajících se výše uvedené charakteristiky pracovní
náplně,

originál nebo ověřenou kopii výpisu z evidence Rejstříku trestů ne staršínež
3 měsíce; u cizích státních příslušníkůtéžobdobný doklad osvědčujícíbezúhonnost

b)

vydaný domovským státem; pokud takový doklad domovský stát nevydává, doložíse
bezúhonnost čestným prohlášením,
ověřená kopie dokladu o nejvyššímdosaženém vzdětání,
prohlášení o zpracování osobních údajůpro úěely daného výběrového řízeni (součást
oznámení),
originát lustračníhoosvědčenív souladu se zákonem č. 45111991 Sb., kteným
se stanoví některé dalšípředpoklady pro výkon něktených funkcí ve státních
orgánech a organizacích Českéa Slovenské Federativní Republiky, Českérepubliky
a Slovenské republiky, ve znénípozdějšíchprávních předpisů (dále jen ,,zákon
é.45111991 Sb."), nevyžaduje se od občanůnarozených po 01 .12.1971, originál
lustračníhoosvědčení lze nejpozději předložit při osobním pohovoru v rámci
výběrového řízení,pokud bude uchazeč k osobnímu pohovoru vyzván (v přihlášce je
nutné tuto skutečnost uvést),
čestnéprohlášení ve smyslu ustanovení § 2 odst. 1 zákona č.45111991 Sb.
(viz příloha).

c)
d)

e)

Lhůta pro podání přihlášky:
Přihlášku je nutné doručit na podatelnu Městského úřadu Moravský Beroun, náměstí
9. května 4,793 05 Moravský Beroun, neipozději do 13.04.20í8 do í3:00 hodin.
obálku označte: ,,VŘ 8/2018 vedoucí osMKs _ NEOTEVíRAT",
Kontaktní pracovník: Bc, Marek Malínek, tajemník, tel. 554 773 124,724 172 591.

Vyhlašovatel má právo výběrové řizení kdykoliv zrušit bez udání dŮvodu.
V Moravském Berouně dne 26.03.2018

Bc. Marek Malínek
tajemník
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Městský úřad Moravský Beroun
náměstí 9. května 4
793 05 Moravský Beroun

pŘlnúšrn Do vÝBĚnovÉno ŘízENí
Na místo/funkci:

Datum a místo narození:

Místo trvalého pobytu:
Státní příslušnost:

Telefon:
E-mail:

V

dne

podpis uchazeče

Přílohy k přihlášce:
a)
b)

c)
d)

e)
f)

4

PROHLÁŠENÍ
V souladu s ustanovením § 5 odst. 2 zákona ě. 10112000 Sb., o ochraně osobních údajů
a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, souhlasím s tím, aby moje
osobní údaje, které tímto poskytuji městu Moravský Beroun, by|y Městským úřadem
Moravský Beroun zpracovány a vedeny pouze pro účelyvýběrového řizeni na pozici:

vedoucí (-ho) Odboru správy majetku a komunálních služeb
Městského úřadu Moravský Beroun

V

dne:

podpis uchazeče

5

Čestnéprohlášení podle § 4 odst. 3 zákonač. 45í1199{ Sb., kterým se stanoví
některé dalšípředpoklady pro výkon některých funkcí ve státních orgánech
a organizacích Českéa Slovenské Federativní Republiky, Českérepubtiky
a Slovenské republiky, ve znění pozdějších předpisů
Čestně prohlašuji, že jsem v období od 25. 2.1948 do {7. 1í. ,l989 nebyl/a v postavení
uvedeném v § 2 odst. 1 písm. d) až h) zákona é. 4511199í Sb., kter,ým se stanoví
některé dalŠípředpoklady pro výkon něktených funkcí ve státních orgánech
a organizacích Českéa Slovenské Federativní Repubtiky, Českérepubliky a Stoúenské
republiky, ve znění pozdějších předpisů, tj.:

d) tajemníkem orgánu Komunistické strany Československa nebo Komunistické strany

Slovenska od stupně okresního nebo jemu na roveň postaveného výboru výše, členem
předsednictva těchto výborů, členem ústředního výboru Komunistické strany
Ceskoslovenska nebo ústředního výboru Komunistické strany Slovenska, členem Byra
pro řízenístranické práce v českých zemích nebo členem Výboru pro řízení stranické
práce v Českých zemích, s výjimkou těch, kteřítyto funkce zastávali pouze v období od
1,1.1968 do 1. 5. 1969,

e)

pracovníkem aparátu orgánů uvedených pod písmenem d) na úseku politického řízení
Sboru národní bezpečnosti,

0

příslušníkemLidových milicí,

g)

Členem akčníhovýboru Národní fronty po 25. 2. 1948, prověrkových komisí po 25. 2.
1948 nebo prověrkových a normalizačníchkomisí po21.8, 1968,

h) studentem na Vysoké škole Felixe Edmundoviče Dzežinského při Radě

ministrů

Svazu sovětských socialistických republik pro příslušníkyStátní bezpečnosti, Vysoké
Školeministerstva vnitra Svazu sovětských socialistických republik pro příslušníky
Veřejné bezpečnosti, Vyššípolitické škole ministerstva Svazu sovětských
socialistických republik nebo vědeckým aspirantem anebo účastníkemkursů detších
než 3 měsíce na těchto školách.

adresa

podpis uchazeče

datum
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