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Oznámení o vyhlášení výběrového řízení
město Jaroměř
vyhlašuje

podle zákona č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků a o změně některých
zákonů, v platném znění

výběrové řízení č. 15/2020
na obsazení pracovní pozice
VEDOUCÍ ODBORU VÝSTAVBY
Městského úřadu Jaroměř
Místo výkonu práce:
Předpokládaný nástup do zaměstnání:
Doba trvání pracovního poměru:
Platové zařazení:

Jaroměř
01.07.2020
PLNÝ PRACOVNÍ ÚVAZEK, DOBA NEURČITÁ,
šestiměsíční zkušební doba
Platová třída č. 11 (rozpětí od 22.980 do 33.790 Kč)
určující pro platový stupeň je délka započtené
odborné praxe + příplatek za vedení 2 stupeň řízení (§
124 zákona č. 262/2006 Sb., Zákoník práce)

Poznámka: zařazení do platové třídy dle nařízení vlády 222/2010 Sb., o katalogu prací ve veřejných službách a správě v platném
znění a nařízení vlády č. 341/2017 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě v platném znění
(příloha č. 1 k nařízení vlády č. 341/2017 Sb.), k němuž je nastaven systém výkonového odměňování, tzn. souběžně s platovým
tarifem je reálná možnost osobního příplatku po ukončení zkušební doby a odměn.

Pracovní náplň:
Vedoucí odboru výstavby vykonává zejména níže uvedené činnosti:

řídí a zajišťuje koordinaci činnosti úředníků odboru výstavby, koordinuje a kontroluje činnost odboru,
odbor výstavby vykonává zejména následující správní činnosti:

výkon správních činností v přenesené působnosti obecného stavebního úřadu podle zákona č. 183/2006
Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů,

výkon správních činností v přenesené působnosti vyvlastňovacího úřadu podle zákona č. 184/2006 Sb., o
odnětí nebo omezení vlastnického pravá k pozemku nebo ke stavbě (zákon o vyvlastnění), ve znění pozdějších
předpisů,

výkon správních činností v přenesené působnosti úřadu územního plánování podle zákona č. 183/2006
Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů,

výkon správních činností v přenesené působnosti prvoinstančního orgánu státní památkové péče podle
zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů,

výkon správní činnosti v přenesené působnosti v rozsahu vedení evidence válečných hrobů podle zákona
č. 122/2004 Sb., o válečných hrobech a pietních místech a o změně zákona č. 256/2001 Sb., o pohřebnictví a
o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, ve správním obvodu města Jaroměř, obce
s rozšířenou působností, jedná se zejména o aktivní doplňování údajů do stávající evidence válečných hrobů,

výkon dalších činností např. dle zákona č. 111/2009 Sb., o základních registrech, ve znění pozdějších
předpisů, řešení přestupků, prověřování podnětů, spolupráce s dalšími odbory městského úřadu, spolupráce
s komisemi ustanovenými radou města, součinnost s dalšími orgány státní správy apod.
Požadujeme:
Předpoklady dle ustanovení § 4 zákona č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků a o
změněn některých zákonů, v platném znění

státní občanství ČR, popřípadě občan cizí státní příslušnosti s trvalým pobytem v ČR,

minimální věk 18 let,

znalost jednacího jazyka,

způsobilost k právním úkonům,

bezúhonnost.
Kvalifikační předpoklady dle nařízení vlády č. 341/2017 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve
veřejných službách a správě, v platném znění s přihlédnutím k požadavkům stavebního zákona:

vysokoškolské vzdělání v magisterském studijním programu nebo vysokoškolské vzdělání v bakalářském
studijním programu stavebního, architektonického nebo právního směru.
Další požadavky:

rozhodnost, řídící a organizační schopnosti, samostatnost, spolehlivost, zodpovědnost, komunikativnost a
schopnost argumentace slovem i písmem, příjemné vystupování, vstřícnost k občanům a umění jednat s lidmi,
schopnost sebereflexe, chuť vzdělávat se a rozvíjet,
 znalost stavebního zákona a správního řádu, přehled v oblasti veřejné správy,

dobrá znalost práce na PC, řidičské oprávnění skupiny B.
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Dále uvítáme:

zkušenosti s vedením zaměstnanců nejlépe ve vedoucí pozici veřejné i státní správy,

praxi v oboru, v oblasti veřejné správy, orientaci v následujících základních právních předpisech: zákon
č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), zákon č. 500/2004 Sb., správní
řád, zákon č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, zákon č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení),

zkoušku zvláštní odborné způsobilosti pro správní činnosti při územním rozhodování a při rozhodování na úseku
stavebního řádu a vyvlastnění, v územním plánování, při památkové péči a správě sbírek muzejní povahy,

znalost místních podmínek a regionu.
Náležitosti přihlášky dle ustanovení § 7 odst. 4 zákona č. 312/2002 Sb., o úřednících územních
samosprávných celků a o změně některých zákonů, v platném znění:

jméno, příjmení a titul,

datum a místo narození,

státní příslušnost,

místo trvalého pobytu (popř. zasílací adresu),

číslo OP nebo č. dokladu o povolení k pobytu, jde-li o cizího státního občana,

datum a podpis.
Pouze pro účely výběrového řízení uveďte, prosím, do přihlášky:

kontaktní telefonické a elektronické spojení.
K přihlášce nutno přiložit tyto doklady:
 strukturovaný životopis obsahující údaje o dosavadních zaměstnáních, o odborných znalostech
a dovednostech týkajících se vypisované pracovní pozice,
 výpis z evidence Rejstříku trestů ne starší než 3 měsíce ke dni podání přihlášky - nelze nahradit čestným
prohlášením ani kopií žádosti o výpis z evidence Rejstříku trestů (možno získat na MÚ Jaroměř ihned
výstupem CzechPOINTu – tel. 491 847 249, portálu veřejné správy), u cizích státních příslušníků též obdobný
doklad osvědčující bezúhonnost vydaný domovským státem. Pokud takový doklad domovský stát nevydává,
doloží se bezúhonnost čestným prohlášením,
 čestné prohlášení u osob narozených před 01.12.1971 o splnění předpokladů dle zákona
č. 451/1991 Sb. (lustrační zákon), které bude později nahrazeno „Osvědčením MV ČR“,
 ověřená kopie dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání,
 kopie dalších dokladů o absolvování odborných kurzů nebo jiného vzdělání,
 motivační dopis max v rozsahu A4.
Nabízíme:

zajímavou práci,

možnost dalšího vzdělávání,

25 dní dovolené,

stravenky,

měsíční příspěvek zaměstnavatele na penzijní připojištění (po 3 měsících trvání pracovního poměru),

možnost využívat rekreační zařízení města,

další zaměstnanecké bonusy dle Kolektivní smlouvy.
Důležité upozornění:
Přesný čas a místo konání výběrového řízení budou sděleny telefonicky (ihned po termínu pro podání přihlášek do
VŘ) a následně písemně všem uchazečům, kteří budou na základě zaslaných přihlášek splňovat podmínky pro
zařazení do výběrového řízení. V případě, že uchazeč nedoloží požadované doklady, které musí přihláška
obsahovat, vyhrazuje si vyhlašovatel právo, že takový uchazeč bude z výběrového řízení vyřazen.
Písemnou přihlášku je nutné předložit nejpozději do 20.05.2020 (výhradně prostřednictvím držitele poštovní licence
nebo na podatelnu MÚ) na adresu: Městský úřad Jaroměř, k rukám tajemnice Ing. Michaely Skovajsové, nám.
Československé armády 16, 551 01 Jaroměř. Obálku označte „Výběrové řízení č. 15/2020 – vedoucí odboru
výstavby – neotvírat“.
⚠ Podrobnější informace k vypisované pozici podá v pracovní době:
Ing. Martin Hofman, vedoucí odboru výstavby, tel.: 491 847 250, 604 906 722
pan Roman Waldhauser, vedoucí oddělení výstavby, tel.: 491 847 258
Ing. Michaela Skovajsová, tajemnice městského úřadu, tel.: 491 847 122, 603 485 672

Formulář přihlášky do výběrového řízení lze získat zde
Jaroměř 05.05.2020
„podepsáno elektronicky“
Ing. Michaela Skovajsová
tajemnice úřadu
______________________________________________________________________________
Poskytnuté osobní údaje budou zpracovávány výhradně pro účely výběrového řízení v souladu s platnou legislativou o ochraně
osobních údajů a nebudou zpřístupněny či předány jiným osobám. Poskytnutí údajů je dobrovolné, je však nezbytné pro účast
ve výběrovém řízení. Po ukončení výběrového řízení budou podkladové materiály neúspěšným uchazečům vráceny. Vyhlašovatel
si vyhrazuje právo zrušit toto výběrové řízení kdykoliv v jeho průběhu nebo nevybrat žádného uchazeče. Bližší informace jsou
uvedeny na internetových stránkách města v Poučení o zpracování osobních údajů v souvislosti s výběrovým řízením na
obsazení pracovního místa.
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