MĚSTO BUČOVICE
Městský úřad Bučovice
OZNÁMENÍ O VYHLÁŠENÍ VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ NA PRACOVNÍ MÍSTO
REFERENT ÚSEKU ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ A ROZVOJE (ÚŘEDNÍK)
Tajemnice Městského úřadu v Bučovicích vyhlašuje výběrové řízení
NA FUNKCI:

referent Úseku územního plánování a rozvoje (úředník dle
zákona č. 312/2004 Sb., o úřednících územních
samosprávných celků a o změně některých zákonů, ve znění
pozdějších předpisů)

MÍSTO VÝKONU PRÁCE:

k. ú. Bučovice

PŘEDPOKLÁDANÝ NÁSTUP:

dle dohody

PRACOVNÍ POMĚR:

doba neurčitá

PRACOVNÍ ÚVAZEK:

1,0

PLATOVÉ ZAŘAZENÍ:

platová třída 10 (dle nařízení vlády č. 341/2017 Sb.,
o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách
a správě, ve znění pozdějších předpisů)

Pracovní náplň:
 Plánování a realizace investičních akcí města, plánování rozvoje města a výkon státní správy a
samosprávy na úseku územního plánování
Požadujeme:
 Minimálně vysokoškolské bakalářské vzdělání technického či stavebního zaměření
 Znalost práce na PC
 Dobrá orientace v právních předpisech
 Schopnost navrhnout nejvhodnější řešení s ohledem na požadavky (prostorové, funkční a
architektonické), čas a náklady.
 Řidičský průkaz sk. B
Výhodou:

Splnění kvalifikační požadavků na vzdělání dle ust. § 24 a v návaznosti na ust. § 195 zákona
č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů:
autorizovaný architekt, kterému byla udělena autorizace pro obor územní plánování nebo bez
specifikace oboru podle zákona č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a
o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, ve znění pozdějších
předpisů, vysokoškolské vzdělání uznané pro autorizaci v oboru územní plánování a nejméně 18
měsíců praxe při výkonu územně plánovací činnosti ve veřejné správě, nebo vysokoškolské
vzdělání příbuzného oboru, uznaného pro autorizaci v oboru územní plánování nebo
vysokoškolské vzdělání se stavebním zaměřením a nejméně 3 roky odpovídající praxe.

Zkušenosti s přípravou investičních akcí územně samosprávného celku

dobrá orientace v trendech v oblasti rozvoje územně samosprávných celků

všeobecné znalosti stavebního práva zejména v oblasti činností obstarávacích (inženýring)

znalost procesu zadávání veřejných zakázek, zpracování a administrace dotačních titulů
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Nabízíme:
 25 dní dovolené, 5 dnů zdravotního volna
 Zajímavé zaměstnanecké benefity (příspěvek na stravování, na penzijní připojištění, na jiné
sociální a kulturní potřeby)
 Efektivní systém průběžného vzdělávání nejen po odborné stránce, ale i možnost vzdělávání se
v tzv. měkkých dovednostech
Požadované doklady:
 Písemná přihláška do výběrového řízení
 Strukturovaný profesní životopis
 Originál výpisu z evidence Rejstříku trestů ne starší než 3 měsíce
 Ověřenou kopii dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání
Přihlášky odevzdávejte nejpozději do 2. srpna 2019 do 13:30 h. Později doručené přihlášky nebudou
do výběrového řízení zařazeny.
Upozornění pro uchazeče:
Uchazeči, kteří splní požadované předpoklady stanovené ve výběrovém řízení, budou k účasti ve
výběrovém řízení vyzváni prostřednictvím e-mailu. Požadované osobní materiály budou po ukončení
výběrového řízení vráceny zpět na adresu uvedenou uchazečem v přihlášce k výběrovému řízení.
Přihlášky zasílejte se všemi požadovanými náležitostmi a přílohami. Uvedené doklady se předkládají
v originále nebo úředně ověřené kopii.
Přihlášky zasílejte na adresu:
Městský úřad Bučovice, personální a mzdový úsek, Jiráskova 502, 685 01 Bučovice. Obálku označte
heslem "výběrové řízení – referent územního plánování a rozvoje“. Na obálce neuvádějte svou
zpáteční adresu!
Vyhlašovatel si vyhrazuje právo zrušit toto výběrové řízení kdykoliv v jeho průběhu.
Přihláška a další požadované dokumenty k výběrovému řízení budou zpracovány a uchovány
v souladu s čl. 13 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o
ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů
a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů)
Bučovice 16.07.2019

Mgr. Andrea Kovářová v. r.
tajemnice

Vyvěšeno: 17.07.2019
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Svěšeno:

