
Město Pec pod Sněžkou
Pec pod Sněžkou 230,542 2l

č.j. 50/22/Be

vyři zu)e: Berger

Peci pod Sněžkou 18.1 .2022
tel. : 499896114, 1240111 66
ta j emni kGpecpodsne z kou . cz

VÝběrové řízení k přihlášení záiemců o uzavření pracovní smlouw č. UVŘ2022

Tajemník Městského úřadu Pec pod Sněžkou vyhlašuje v souladu s ustanovením § 7 zrákona č. 31212002 Sb., o
uřednících iuemních samosprávných celků a o změně někteqých zékonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen
zákon), a dle zákona č.26212006 Sb., ziákonft práce v platrrém znění, výběrové íízení na obsazení pozice:

Stavební technik Města Pec pod Sněžkou
Místo uýkonu práce: město Pec pod Sněžkou

Druh práce; výkon správních činností v samostatné působnosti v oblasti stavebních investic a majetku města
(evidence, správa a kontrola bytového fondu, budov, komunikací, mostů, dětských hřišť, motoroqých vozidel,
stojů atp.; zajištěni administrativní přípravy staveb vč. příprarry qýběrov}ch řízenínadodavatele (intemí či externí
forma) a koordinace činností dodavatelů a subdodavatelů; příprava investičního programu města tvorba podkladů
pro rozpočet města na úseku stavebních investic, oprav a i&žby; vedení pracovního kolektivu na technických
službách (v současné době šest osob, koordinace a kontrola práce); plnění plánu zimní idržby, evidence
objednávek pro ekonomickou činnost města vůči řetím osobiám;vyíizováni pojistných událostí na majetku města
a na majetku třetích osob, vedení agendy územního plránovrání dle potřeb samosprávy).

Druh pracovního poměru., hlavní pracovní poměr na dobu neurčitou se zkušební dobou 3 měsíce

Platové zařazení: 9.-10. platová tŤida dle NV č. 34112017 Sb., v platném znění, o platoqých poměrech
zaměstnanců ve veřejných službách a správě a NV č. 22212010 Sb., (katalog prací), v platném znění.

Zaměstnanecké uýhody: stabilní práce v místě, pět !ýdnů dovolené, příplatek zavedeni, příspěvky zaměstnavatele
na stravné a na ošatné, nepeněžní plnění (vstupenky na kultumí představení)

Předpoklddaný termín nústupu: 1.3.2022, popř. dle dohody

Pracovní místo lze obsadit uchazečem za splnění těchto podmínek:

1. Splňuje předpoklady pro vznik pracovního poměru úředníka ve smyslu ustanovení § 4 odst. l a2 zákona, tj,
uředníkem se může státfyzickáosoba, která:

a) je státním občanem České republiky, popřípadě je cizím státním občanem amáv České republice trvalý
pobyt,

b) dosáhlavěku 18let,
c) je plně svéprávná (způsobilá k právním úkonům),
d) je bezúhonná ve smyslu ustanovení § 4 odst. 2 zékona,
e) ovládá jednaci jazyk.

2. Píedloží tyto doklady:

a) přihlášku, která bude obsahovat tyto náležitosti

o jméno, příjmení a titul,
o datum a místo narozeni,
o státní příslušnost,
o místo trvalého pobytu,
o číslo občanského prukazu nebo číslo dokladu o povolení k pobytu,jde-li o cizího státního občana,
o datum avlastnoruční podpis,
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b) životopis s přehledem pruběhu zaměstnání s uvedením odborných znalostí a dovedností !ýkajících se
požadovaných činností,

c) v}pis z evidence Rejsříku trestu ne starší než 3 měsíce (originál), u cizich státních příslušníků též
obdobný doklad osvědčující bezúhonnost vydaný domovským státem; pokud takoý doklad domovský
stát nevydává, doloží se bezúhonnost čestným prohlášením,

d) ověřenoukopii dokladu o nejvyšším dosaženém vzdě|áni požadovaného směru,
e) podepsané prohlášení uchazeče v následujícim zněni: ,toslqltnutím svých osobních údajů v rozsahu

podkladů pro přihlášku kuýběrovému řízení č. t/VR/2020 Města Pec pod Sněžkou dávám ve smyslu
Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27.4.2016 o ochraně fyzicleych osob v
souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice
95/46/ES QÝařízení GDPR) ve znění pozdějších předpisů, souhlas kjejich zpracování a uchování. Jméno
a příjmení, datum narození avlastnoruční podpis."

3. Splňuje další podmínky stanovené pro toto výběrové íízení:

ukončil min. sředoškolské vzdéláni zakončené maturitní zkouškou a má min. 2 roky praxe,
je znalý ptácena PC (MS Office),
je držitelem platrrého řidičského prukazu sk. B a je aktivním řidičem,
má dobré komunikačni a otganizační schopnosti,
je pečliqý, důkladný, spolehliqý a umí pracovat systematicky,
je flexibilní a psychicky odolný, má Szickou zdatnost pro občasný pohyb v terénu.

Výhodou uchazeče může být:

a) praxe v oboru stavebních činností, praxe ve veřejné správě,
b) absolvoviání vstupního vzděláváni úředníka USC,
c) malost světového ciziho jazyka (AJ, NJ).

Lhůta, způsob a místo doručení přihlášek:

Přihlášku s přílohami včetně telefonického kontaktu musí uchazeč doručit nejpozději do pondělí 7. února 2022
do 11.00 hodin osobně na podatelnu Městského úřadu Pec pod Sněžkou, Pec pod Sněžkou 230, 542 2I, nebo
poštou (rozhoduje podací razítko podatelny MěU) na adresu:

Městský úřad Pec pod Sněžkou
k rukám tajemníka
Pec pod Sněžkou 230
542 2l Pec pod Sněžkou

Uzavřenou (zalepenou) obálku označte heslem ,,1NŘl2022 - STAVEBNÍ rrcrrNrr - NEoTvÍRAToo. Na
obálce musí b;it uvedena adresa, nanížje možné nabídku watit. Za okamžik předání nabídky v případě doručení
poštou je považován okamžik převzeti zásilky adresátem. Poslrytnuté osobní údaje uvedené v přihlášce budou
zpracovávány ýhradně pro účely tohoto výběrového řízeni v souladu s platnými právními předpisy. Náležitosti
přihlášky jsou povinně poskytovanými údaji v souladu se zákonem ě. 31212002 Sb., o úřednících územních
samosprávných celků a o zsnéně někter"ých zákonú, ve mění pozdějších předpisů. Poskytnuté materiály obsahující
osobní údaje budou nazákladě žádosti po skončení qýběrového řízení neúspěšnému uchazeči vráceny.

Uchazeči budou pozváni na osobní pohovor, ktery se bude konat do 14 dnů od termínu podrání písemných
přihlášek v budově MěÚ Pec pod Sněžkou v kanceláři starosty. Přesný termín ústního pohovoru bude uihazečům,
kteří budou na zái<ladě zaslaných přihlášek splňovat podmínky pro zařazení do qýběrového řizeni, oznámen e-
mailem, popř, telefonicky, min. 3 dny před jeho konáním.

a)
b)
c)
d)
e)
f)

Vyhlašovatel si vyhrazuje právo vyhlášené výběrové íízení zrušitbez
nebo nevybraí žádného uchazeče.

Případné doíazy zodpoví tajemník MěÚ Pec pod Sněžkou Mgr.
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uvedení důvodu kdykoliv vjeho pruběhu

Michal Berger, tel, 499 896 114 nebo

hal Berger

§rrrĚžxou

zveřejněno na úřední desce dne: 18.1.2022
sejmuto zúřeďni desky dne:

il,
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