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'I'ajerllník Městského ťrřadr-r Pec pod SnčžkclLr wlrlrršuie v souladu s Llstanovenírl § 7 zákona č.3l212002 Sb., o
ťrřednícíclr ťtzemrríclr samosprávn1,,ch celků a o ztněně některých zákonů, ve znění pozdě.jších předpisů (dále jen
zákorr). a dle zákona č.26212006 Sb.. zákoník práce v platnénr zrrění. výběrovó řízení na obsazení pozice:

§tavební technik Města Pec pod Sněžkou
Místo výkonu prúce: město Pec pod SněžkoLr

Druh prúce., vý,kon správních činností v satrrostatné působnosti v oblasti stavebních investic a majetku tněsta
(eviderrce. správa a kontrola bytovélro tbndLl budov, komurrikací. mostů. dětských hi,išt', lnotorových voziclel.
stojťr atp.; za.iištční administI,alivní přípravy staveb vč. přípravy výběrových ř,ízení na dodavatele (interní či externí
1brrna) a koordinace činností dodavatelťr a subdodavatelťr; pi,íprava investičního progralnu města. tvorba podkladů
pro rozpclčet rněsla na úseku stavebnícll investic, oplav a' úclržby; r,edení pracovního kolektivrr na technických
službách (v současnó dobč šest osob. koordinacle a kontrola práce); plnění plánu zirnní úrdržby. evidence
objeclnávek pro ekononrickclu činnost lněsta vůči třetírrl crsobám; vyi"izoválí pojistrrých uclálostí na nlaielku tněsta
a na tna"ietktr ti,etíclr osob, vedení agendy ťtzemnílro plárroválrí dle potřeb sarnosprávy).

Druh prucovnílto poměru., hlavní pracovní potltěr na dobu nettrčitot_l se zkušební dobou 3 ntčsíce

Platové zuřazení:9.-l0. platová třída dle NV č.34ll20|7 Sb.. v platnétn znční, o plaíových potněrech
zatněstnancťt ve veře,|rrýclr službách a správě a NV č. 222120l0 Sb.. (katalog prací). v platnérn znční.

Zuměstnunecké výhoďy: stabilrrí práce v rnístě. pět týdnťr clovolené, příplatek za vedení. příspěvky zatrlěstnavatele
na stravné a na ošatné, nepeněžtí plnění (vstuperrky na kttlturní představení)

Předpoklúdun.ý termh nústultu: 2._5.2023. popř. clle dolrod1,

Prucovní místo lr,e obsudit ucltu?,ečem zu splnění těcltto podmínek:

1. Splňuje předpokladl,pro vzttik pracovního potrrěru úrředníka ve stn;-slu ustatlovení § :tr odst. l a 2 zákona, tj.
úrředníkern se mťtže stát íyzická osoba. která:

a) je státníln občanem České republiky. popřípadě je cizírn státním občanenl a nrá v České republice trvalý
Pob;lt,

b) dosáhla věku l 8 let.
c) je plně svéprávná (způsobilá k právnírn ťrkonťrrn),
d) je bezúrhotlná ve srrry,slu uslanoverlí § 4 odst. ? zákona.
e) ovláclá jednací.iazyk.

2. Předloží tyto doklady:

a) přihlášku. která bude obsahovat tyto náležitosti

o .|méno. příjntení a titul,
o daturn a místo nArození,
. Státni příslLršnost.
e tl-tísto trvalélro pobytLr.
o číslo občanskél-to průkazr-r nebo číslo dokladu o povo|ení k pob,v"tLr. jde-li o cizího státního občana.
o datltm a vlastnorttčtlí podpis.



b) životopis s přelrledent průběhu zamčstlrání s uvedením odbornýclr znalostí a dovednosti týkajících se
požadovarlých č inností,

c) výpis z evidence Rejstříku trestťt ne starší než 3 rněsíce (originál), u cizích státních přís|ušníků též
obdobný doklad osvědču.jící bezúhonntlst vydaný domovskýrn státem; pokrrcl takový doklad domovský
stát r"revydává. doloží se bezťthonnost čestným prolrIášenírn.

d) ovčřenou kopii dokladu o ne.jvyššírn dosaženéttl vzdělání pcržadovarréIlo směru,
e) poc,lepsané prohlášení uchazeče v rrásledu.jícím znění: ̂ .Poskytnutíttt,sví,clt osobníc,l,t ticlaiů v ro;sulltt

poclklutlit prul 1lřihlášktt kv|:bčrovénttt ří:,,tti t, t'|'Ř,)()2() trlě:;lct Pg1: pod Sněžkott clávúm l;e sn:;,sltt
lÝuří:ení El,ropského parlumeníu u Raclv (EUl 2()]ó;ió79 ze clne 27.1.2016 o ot:hruně.íl,:ickúch tlsob v

srlttt,islos!i se :pructll,tiním o,sohnít:h útluju ct o l,tllném poltvbLt těchto útlujtt tt tl :rušetú snňrnic:e
95iló,iES (!Ýcn'ízettí (iDPRl ve :nění prlzclěj,íích přcclpislt, stluhlas k,jciich ryracotúní a ttc,htlvtiní. .Itnéno
tt příf nleni, dulttttt nuro:e ní u vlastntlruč,ní ptltlpi,s. "

3. Splňujc další podmínky stanrrvené pro toto výběrové řízení:

Lrkončil rnirl. sti,edoškolské vzdělání zakončené maturilní zkor"škou a trrá min. 2 roky praxe.

.je znalý práce na PC (MS Oílice).
je držitelern platného řidičského průkazu sk. t} a je aktivnírn řidičern,
rná dobré komunikační a organizačtlí schoprrosti.

.ie pečlivý,, důkladný. spolehliv,v' a tlmí pracovat s;,stentatickv,

.ie ílexibilní a psychicky odolný. nrá lyzickou zdatncrst pro občasný pohyb v teréntt.

Výhodou uchazeče může být:

a) praxe v oboru stavebníclt činností. pfaxe ve veřejné správě.
b) absolvovárli vstttpnílro vzdělávání úrředníka tJSC],

c) znalost svčtovélro cizílro jaz,.vka (A.l. N.l).

Lhůta, způsob a místo doručení přihlášek:

I'řihlášku s přílohanri r,četně tclelbnického kolttaktLt tnusí uchazeč doručit nejpozttěji do čtvrtku 6. dubna 202J
dtl 11.00 hodin osobtrě na podatelnu Městského úřadLr Pec ptld Snčžkou, Pec poc1 Sněžkou 230,542 2l, nebo
poštott (rtlzhoduje podací razítko podatelny, MěU) na aclresu:

Městský ťrřacl Pec pod SněžkoLr
k rukárn ta.jemníka
Pec pod Sněžkotr 230
542 21 Pec pod Sněžkou

Uzavřenou (zalepenou) obálku označte heslem ,,l/VR/2023 - STAVEI}NÍ rnCHNlx - NaOTVÍRAT". Na
obálce nrusí být ltvedetra adresa. na níž.je ntožné nabídku vrátit.l,a okarnžik předání nabídky v případě doručení
poštott je považován okamžik pt'evzetí zásilky, adresátetn. Poskl,tnuté osobtlí údaje uvedené v přih|ášce budou
zpracovávány vý|rradnč pro účely tolroto výběrovóho řízení v soulaclu s platnýrni právními předpisy. Náležitosli
přihlášky jsou povinně poskytovanými ťtdaji v souladu se zákclnem č. 31212002 Sb.. o ťrřednícíclr územních
satnosprávných celkťr a o zlrrětlč nčkterýclr zákonů. ve ztlělrí pozclešiších předpisů. Poskytnuté rnateriál1, obsahu.iíci
osobní ťrdaje budou na základě žádosti po skončení výběrového říz,ení neťrspěšnétnu uchazeči vráceny.

lJclrazeči bttdort ptlzváni rraosobtrí pohovor. který se bude konat do 7 dnťrod ternlínu podárrípísernnÝclr přihlášek
v budově Mčt.J Pec pod SněžkoLr v kanceláři starosty,, Pi,esný tertnin ťrstnílro polrovoru bude uchazečůrn. kteří
budoLt na základě zaslanÝch přihlášek splriova1 podnrírrliy pro zař,azení do v,v'bčrového řízení, oznámen e-lnailetrl.
popř. telefonicky, min. 3 dny před jeho konáním,

Vyhlašovatel si vylrrazr,rje právo vyhlášené výběrové ř,ízerri zrušit bez uveclení důvoclu kdykoliv v .ielro prťrběhLr

nebo nevybrat žádného uchazeče.

Případné clotazy zodpoví ta.iemník MětJ Pec pocl
'7 24 07 1 766. e-rlai l : tqi e rri n i ktir]ppcpqd§!9z!9t!. cz,

Snčžkou Mgr. Michal Berger. tel. 499 ti96 ll4 nebo
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