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Město Moravský Beroun
náměstí 9. května 4, 793 05 Moravský Beroun

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení VŘ 25/2018
Tajemník Městského úřadu Moravský Beroun dne 20.12.2018, v souladu s ustanovením § 7
zákona č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků a o změně některých
zákonů, ve znění pozdějších předpisů, vyhlašuje výběrové řízení na obsazení pracovního
místa:
referent/ka Úseku majetkoprávního
Odboru správy majetku a komunálních služeb
Městského úřadu Moravský Beroun
Počet volných pracovních míst:
Předpokládaný termín nástupu:
Pracovní poměr:
Místo výkonu práce:

1
01.03.2019
na dobu neurčitou s úvazkem 1,0
náměstí 9. května 4, 793 05 Moravský Beroun

Obecná charakteristika pracovní náplně:
 zabezpečování odborných činností v oblasti majetkové a majetkoprávní, navrhování
smluvních vztahů a aplikace příslušných právních předpisů v praxi,
 pracovní činnost na odboru správy majetku a komunálních služeb vykonávající
samostatnou působnost města Moravský Beroun v agendě spojené s hospodařením
města Moravský Beroun, jeho komplexní správy a evidence, včetně výkonu dalších
vlastnických práv,
 výkon ostatních činností pro samosprávné orgány města Moravský Beroun v oblasti jeho
správy, provozu a údržby.
Předpoklady pro přijetí uchazeče:
 fyzická osoba, která je státním občanem ČR, popřípadě fyzická osoba, která je cizím
státním občanem a má v ČR trvalý pobyt,
 dosáhla věku 18 let,
 je způsobilá k právním úkonům,
 je bezúhonná,
 ovládá jednací jazyk.
Požadované vzdělání:
minimálně vyšší odborné vzdělání nebo střední vzdělání s maturitní zkouškou.
Požadujeme:
 orientaci v oblasti geodézie, kartografii a veřejné správě,
 orientace v právních předpisech, zejména:
 zákon č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů,
 zákon č. 312/2002 Sb., o úřednících samosprávných celků a o změně některých
zákonů, ve znění pozdějších předpisů,
 zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,
 zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění
pozdějších předpisů,

zákon č. 256/2013 Sb., o katastru nemovitostí (katastrální zákon),
zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů,
zákon č.183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších
předpisů,
orientace v systému evidence nemovitostí (katastr nemovitostí, pozemkové knihy atd.),
samostatnost v rozhodování, flexibilita,
dobrou uživatelskou znalost práce na PC (aplikace MS Windows, MS Office, aj.),
řidičský průkaz skupiny B,
dobré komunikační a organizační schopnosti,
samostatnost, odpovědnost, důslednost a vysoké pracovní nasazení.











Výhodou:
 předchozí pracovní praxe v majetkoprávní oblasti
Platové podmínky:
se řídí zákonem č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, a nařízením
vlády č. 341/2017 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě,
ve znění pozdějších předpisů (9. platová třída).
Přihláška uchazeče musí obsahovat tyto náležitosti:
1)
jméno, příjmení, titul,
2)
datum a místo narození,
3)
státní příslušnost,
4)
místo trvalého pobytu,
5)
číslo občanského průkazu nebo číslo dokladu o povolení pobytu, jde-li o cizího
státního občana,
6)
kontaktní adresa a telefon,
7)
datum a podpis.
K přihlášce připojí uchazeč tyto doklady:
a)
životopis, ve kterém se uvedou údaje o dosavadních zaměstnáních, odborných
znalostech a dovednostech týkajících se výše uvedené obecné charakteristiky
pracovní náplně,
b)
originál nebo ověřenou kopii výpisu z rejstříku trestů ne starší než 3 měsíce (u cizích
státních příslušníků též obdobný doklad osvědčující bezúhonnost vydaný domovským
státem; pokud domovský stát takový doklad nevydává, doloží se bezúhonnost
čestným prohlášením),
c)
ověřenou kopii dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání,
d)
souhlas se zpracováním osobních údajů pro účely daného výběrového řízení
(součást oznámení).
Lhůta pro podání přihlášky:
přihlášku je nutné doručit na podatelnu Městského úřadu Moravský Beroun, náměstí 9.
května 4, 793 05 Moravský Beroun, a to nejpozději do 11. ledna 2019 do 12:00 hod.
Obálku označte: „VŘ 25/2018 referent ÚMP – NEOTVÍRAT“.
Kontaktní pracovník: Ing. Antonín Hájek, MBA, vedoucí odboru správy majetku a
komunálních služeb, tel. 554 773 131, 734 223 503, e-mail: antonin.hajek@morberoun.cz.
Vyhlašovatel má právo výběrové řízení i bez udání důvodů kdykoliv v jeho průběhu
zrušit nebo nevybrat žádného zájemce.
Moravský Beroun 20. prosince 2018
Bc. Marek Malínek, v.r.
tajemník

Městský úřad Moravský Beroun
náměstí 9. května 4
793 05 Moravský Beroun

PŘIHLÁŠKA DO VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ
1.

Na místo/funkci:

2.

Jméno, příjmení, titul:

3.

Datum a místo narození:

4.

Místo trvalého pobytu:

5.

Státní příslušnost:

6.

Číslo občanského průkazu:

7.

Telefon:
Email:

V

dne

podpis uchazeče

Přílohy k přihlášce:
a) .
b) .
c) .
d) .

Souhlas se zpracováním osobních údajů
dle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 (dále jen „GDPR“),
osoby ucházející se o zaměstnání
Já, níže podepsaný/á
…………………………………………………………………………………………………..
Datum narození: ………………………………………………………………………………
adresa trvalého pobytu: ………………………………………………………………………
(dále jen „Subjekt údajů“),
dávám organizaci
město Moravský Beroun
se sídlem: náměstí 9. května 4, 793 05 Moravský Beroun
IČO: 00296244
(dále jen „Správce“),
dobrovolně souhlas se zpracováním svých osobních údajů:
identifikační údaje a kontaktní údaje (tj. titul, jméno a příjmení, datum narození, adresa
trvalého pobytu, korespondenční adresa, e-mail, telefonní číslo, kvalifikační
předpoklady, přehled dřívějších zaměstnání, rozsah a dobu výkonu práce v jednotlivých
činnostech, výpis z trestního rejstříku, apod.) pro účely
účasti ve výběrovém řízení na pozici ………………………………………….......... nebo
při výběru uchazečů o zaměstnání na funkci ………………………………………….......
Doba, po kterou mohou být osobní údaje Správce zpracovávány:
Po dobu trvání výběrového řízení, respektive po dobu výběru uchazeče o zaměstnání
na volnou pracovní pozici. Po ukončení výběrového řízení, pokud nebude uchazeč
vybrán, budou osobní doklady uchazeče obsahující jeho osobní údaje vráceny zpět.
Správce má pověřence pro ochranu osobních údajů. Kontaktní údaje pověřence
pro ochranu osobních údajů: JUDr. Ladislav Macháč, nám. 9 května 4, 793 05 Moravský
Beroun, e-mail: ladislav.machac@morberoun.cz, tel. 554 773 139.
Subjekt údajů má právo podat stížnost proti zpracování u dozorového orgánu, kterým je
Úřad pro ochranu osobních údajů.
Prohlašuji, že poskytnuté osobní údaje jsou pravdivé a v případě jakékoliv změny
poskytnutých osobních údajů tuto změnu oznámím Správci a souhlasím se zpracováním
svých osobních údajů za podmínek výše uvedených.

Prohlašuji, že jsem byl/a poučen/a o svých právech v souvislosti se zpracováním mých
osobních údajů, zejména o mém právu vzít souhlas kdykoliv zpět.

Datum: ……………………

Subjekt údajů:
……………………………..
jméno a podpis

