OBEC POVRLY A OBECNÍ ÚŘAD POVRLY
Mírová 165/7, 403 32 Povrly

IČ 00266931

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení
Starosta obce Povrly vyhlašuje podle § 7 zákona č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů
výběrové řízení na obsazení pracovní pozice
TAJEMNÍK / TAJEMNICE
Obecního úřadu Povrly – vedoucí úřadu
Místo výkonu práce:

obec Povrly

Druh pracovního poměru:

na dobu neurčitou se zkušební dobou 3 měsíců

Předpokládaný termín nástupu: 1. 8. 2019, popřípadě později dle dohody
Druh práce:

tajemník/tajemnice Obecního úřadu Povrly
Pracovní náplň:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

plnění úkolů dle zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších
předpisů
plnění úkolů dle zákona č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů
výkon státní správy a samosprávy
kompletní zajišťování pracovněprávních vztahů zaměstnanců obce a
Obecního úřadu
vedení a řízení podřízených zaměstnanců včetně jejich kontroly, hodnocení a vzdělávání
řízení a koordinace všech činností Obecního úřadu
příprava podkladů a účast na zasedáních rady obce a zastupitelstva obce
plnění úkolů z rady obce a zastupitelstva obce
vydává spisový a skartační řád, pracovní řád obecního úřadu a další
vnitřní směrnice
vede registr oznámení o jiných vykonávajících činnostech veřejných
funkcionářů (zákon č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, ve znění pozdějších
předpisů)
zajišťuje registraci smluv dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek

Předpoklady pro vznik pracovního poměru dle §4 zákona 312/2002 Sb:
• státní občanství ČR, popř. občanství cizího státu s trvalým pobytem
v České republice
• věk minimálně 18 let
• způsobilost k právním úkonům
• znalost jednacího jazyka
• bezúhonnost ve smyslu ustanovení §4 odst. 2 zákona č. 312/2002 Sb.
• splnění dalších předpokladů stanovených zvláštním zákonem (zákon č.
451/1991 Sb., kterým se stanoví některé další předpoklady pro výkon
některých funkcí ve státních orgánech a organizacích České a Slovenské
federativní republiky, České republiky a Slovenské republiky ve znění
tel: +420 475 227 003

e-mail: podatelna@povrly.cz

web: www.povrly.cz

pozdějších předpisů – lustrační zákon)
Jiné požadavky pro vznik pracovního poměru (podle §6 odst. 2 písmene d) zákona č. 312/2002 Sb.):
• minimálně vysokoškolské vzdělání v bakalářském studijním programu
nejlépe v oboru veřejná správa, právo, finance a ekonomika, regionální
rozvoj a správa
• výborné organizační a komunikační schopnosti
• řidičské oprávnění sk. B
• nejméně tříletá praxe:
a) jako vedoucí zaměstnanec
nebo
b) při výkonu správních činností v pracovním poměru k územnímu
samosprávnému celku nebo při výkonu státní správy
v pracovním, nebo služebním poměru ke státu
nebo
c) ve funkci člena zastupitelstva územního samosprávného celku
dlouhodobě uvolněného pro výkon této funkce
Délka praxe podle odstavce a), b) nebo c) musí být splněna
v průběhu 8 let bezprostředně předcházejících jmenování do funkce
• znalost zákoníku práce, správního řádu, zákona o úřednících, zákona o
zadávání veřejných zakázek
• znalost postavení, činnosti a působnosti územních samosprávných celků
a jejich orgánů, právní a ekonomický přehled o systému a fungování veřejné správy
• rámcová znalost účetnictví, rozpočtování subjektu a v oblasti dotací
• znalost zákona o obcích a dalších souvisejících předpisů
• znalost práce na PC
• psychická odolnost a časová flexibilita
• schopnost komplexně a analyticky myslet
• samostatnost, spolehlivost, pečlivost, seriózní vystupování
Výhodou:
• zkouška odborné způsobilosti
• osvědčení o absolvování vzdělávání vedoucích úředníků a vedoucích
úřadů
• znalost cizího jazyka (NJ, AJ) na komunikační úrovni
Náležitosti písemné přihlášky:
•
•
•
•
•
•
•
•

jméno, příjmení a titul uchazeče
datum a místo narození uchazeče
státní příslušnost uchazeče
místo trvalého pobytu uchazeče
kontaktní údaje uchazeče – e-mail a telefon
číslo občanského průkazu (číslo dokladu o povolení k pobytu, jde-li o cizího občana)
datum a podpis uchazeče
datum možného reálného nástupu

Jako součást přihlášky doloží uchazeč tyto doklady:
• strukturovaný životopis s uvedením údajů o dosavadních zaměstnáních a
odborných znalostech a dovednostech
• výpis z evidence Rejstříku trestů, ne starší tří měsíců; u cizích státních
příslušníků též obdobný doklad osvědčující bezúhonnost vydaný domovským státem
• úředně ověřená kopie dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání
• písemná představa o pozici, na kterou je přihláška poslána (v rozsahu
jedné normostránky A4)
Platové podmínky:

tel: +420 475 227 003

Řídí se nařízením vlády č. 341/2017 Sb., o platových poměrech zaměstnanců
ve veřejných službách a správě, ve znění pozdějších předpisů.
Pracovní pozice je zařazena do 11. platové třídy v závislosti na dosaženém
vzdělání a zařazení vykonávané práce dle nařízení vlády č. 222/210 Sb.

e-mail: podatelna@povrly.cz

web: www.povrly.cz

Další informace:

Bc. Tomáš Sosna, zastupitel obce Povrly
tel. 602272154, e-mail bc.tomas.sosna@seznam.cz

Termín pro podání přihlášky:

do 15. 7. 2019 15:00 hod

Místo a způsob podání přihlášky: Přihlášku včetně požadovaných dokladů doručte v uzavřené obálce

s označením „VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ – TAJEMNÍK OÚ“ a „NEOTVÍRAT“
• osobně do podatelny OÚ Povrly, Mírová 165/7, 40332 Povrly nejpozději
do 15. 7. 2019 do 15:00 hodin
nebo
• doručovací službou na adresu Obecní úřad Povrly, Mírová 165/7, 40332
Povrly a to tak, aby byla doručena před uplynutím lhůty pro podání tedy
do 15. 7. 2019 do 15:00 hod
Uchazeč bere na vědomí, že osobní údaje, které poskytne ke zpracování, budou zpracovávány pouze pro účely výběrového řízení a po dobu výběrového
řízení. Po skončení výběrového řízení budou osobní údaje v nezbytně nutném
rozsahu uchovávány po dobu nezbytně nutnou k ochraně zájmů zadavatele.
Správcem a zpracovatelem poskytnutých údajů je zadavatel.
Místo, datum a čas konání ústního pohovoru:
místo:
budova Obecního úřady Povrly, Mírová 165/7, 40332 Povrly, I. patro.
datum a čas :

18. 7. 2019 od 8:30 hod. Upřesnění času konání bude uchazečům, kteří budou
na základě zaslaných přihlášek splňovat podmínky pro zařazení do výběrového řízení a budou pozváni k ústnímu pohovoru, zasláno e-mailem nejméně
dva dny předem.

Vyhlašovatel si vyhrazuje právo zrušit, a to i bez uvedení důvodu, toto výběrové řízení kdykoliv v jeho
průběhu, případně nevybrat žádného z uchazečů.

Povrly, 17. 6. 2019

Dalibor Pavlát, v.r.
starosta obce Povrly

vyvěšeno dne ………………………….

sejmuto dne …………………………...
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