Město Nová Role – O Z N Á M E N Í o vyhlášení výběrového řízení
na jmenování vedoucího úřadu
Starostka Města Nová Role, vyhlašuje v souladu se zák. č. 312/2002 Sb.
výběrové řízení na obsazení pracovního místa jmenováním do funkce:
Vedoucí úřadu – tajemník Městského úřadu Nová Role

Druh práce: Výkon funkce tajemníka městského úřadu se stavebním a matričním úřadem v souladu s § 110, odst. 2,
4, 5, se zákazem výkonu funkce v politických stranách a politických hnutích dle odst. 6 zákona o obcích
Platová třída dle druhu práce: 10.-11. v souladu s platnou právní úpravou (zejm. nařízení vlády č.341/2017 Sb.,
222/2010 Sb., zák. č. 262/2006 Sb. Zákon zákoník práce a další.)
Místo výkonu práce: Městský úřad Nová Role, Chodovská 236, 362 25 Nová Role
Předpokládaný termín nástupu do funkce: 1. 5. 2019, případně dle dohody
Kvalifikační předpoklady a požadavky:
1) Splnění předpokladů pro vznik pracovního poměru úředníka dle § 4 zák. č. 312/2002 Sb., tzn. mimo jiné též
splnění předpokladů dle § 2 zák. č. 451/1991 Sb. (lustrační zákon) s výjimkou osob dle § 20 tohoto zákona,
na které se jeho působnost nevztahuje (jedná se o osoby narozené po 1.12.1971)
2) Splnění předpokladů dle § 5 zákona č. 312/2002 Sb., tj. splnění podmínky nejméně 3 roky praxe:
- jako vedoucí zaměstnanec, nebo
- při výkonu správních činností v pracovním poměru k územnímu samosprávnému celku nebo při
výkonu státní správy v pracovním či služebním poměru ke státu, nebo
- ve funkci člena zastupitelstva územního samosprávného celku dlouhodobě uvolněného pro výkon
takové funkce
Započítává se pouze praxe splněná v průběhu 8 let bezprostředně předcházejících jmenování do funkce
3) Další požadavky:
- minimálně úplné střední odborné vzdělání s maturitou
- zvláštní odborná způsobilost k výkonu některé ze správních činností dle vyhlášky číslo 512/2002 Sb.
- řidičské oprávnění skupiny B
- znalost práce na PC – běžný software k výkonu činnosti
- orientace v právních normách pro uvedený druh práce
- výhodou je znalost německého jazyka
Náležitosti písemné přihlášky:
- jméno, příjmení a titul uchazeče
- datum a místo narození uchazeče
- státní příslušnost uchazeče
- místo trvalého pobytu uchazeče
- číslo občanského průkazu nebo číslo dokladu o povolení pobytu, jde-li o cizího státního občana
- datum a podpis uchazeče
Výčet dokladů, které uchazeč připojí k přihlášce:
- životopis s údaji o dosavadních zaměstnáních a o získaných odborných znalostech a dovednostech
týkajících se správních činností
- čestné prohlášení o splnění požadované praxe
- výpis z evidence Rejstříku trestů ne starší než 3 měsíce; u cizích státních příslušníků též obdobný
doklad osvědčující bezúhonnost vydaný domovským státem; pokud takový doklad domovský stát
nevydává, doloží se bezúhonnost čestným prohlášením
- ověřená kopie dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání a případně další doklady potvrzující v žádosti
uvedenou ostatní odbornou kvalifikaci
- splnění předpokladů dle § 2 odst. 1) pís. d) až h) zák. č. 451/1991 Sb. doloží uchazeč čestným
prohlášením přiloženým k přihlášce, přičemž splnění předpokladů dle § 2 odst. 1) pís. a) a b) zákona je
možno prokázat nejpozději před jmenováním do funkce doložením osvědčení Ministerstva vnitra ČR
(netýká se osob narozených po 1.12.1971)
Lhůta, místo a způsob pro podání přihlášek: Přihlášky mohou zájemci podat nejpozději do 26. března 2019
(včetně) poštovní doručovatelskou službou nebo osobně na podatelnu MěÚ Nová Role, a to nejpozději do 14:00 hod.
Přihlášky doručené po stanovené lhůtě budou vyřazeny bez ohledu na den jejich podání u poštovní
doručovatelské služby.
Adresa pro doručení přihlášek: Městský úřad Nová Role, Chodovská 236, 362 25 Nová Role.
V Nové Roli dne 8.3.2019

Jitka Pokorná, v.r.
starostka města
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