MĚSTO SEZIMOVO ÚSTÍ
MĚSTSKÝ ÚŘAD SEZIMOVO ÚSTÍ
Tajemník MěÚ

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení
Město Sezimovo Ústí zastoupené tajemnicí Městského úřadu Sezimovo Ústí vyhlašuje výběrové
řízení na pracovní místo
VEDOUCÍ ODBORU SPRÁVNÍHO A PRÁVNÍHO MĚÚ SEZIMOVO ÚSTÍ,
POVĚŘENEC PRO OCHRANU OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Místo výkonu práce:

Městský úřad Sezimovo Ústí, Dr. E. Beneše 21, 391 01 Sezimovo Ústí

Platová třída pracovní pozice dle nař.vl. č. 341/2017 Sb. (Příloha č. 2): 11 resp. 12 v případě
plnění funkce právníka úřadu při splnění potřebných předpokladů viz
níže
Předpokládaný nástup:

dle dohody

Pracovní poměr:

na dobu určitou jako zástup za nemoc, mateřskou a rodičovskou
dovolenou (předpoklad trvání do 31.12.2021)

Úvazek:

40 h / týden

Popis pracovního místa (nejedná se o taxativní výčet):
-

vedení samostatného útvaru – odboru správního a právního
správa majetku města (nájem, převody, služebnost atd.)
výkon dozoru nad zákonností právních předpisů města Sezimovo Ústí
koordinace přestupkové řízení
spolupráce na tvorbě a aktualizaci obecně závazných vyhlášek a nařízení
spolupráce se sociálním pracovníkem v oblasti přenesené působnosti včetně depistážní činnosti
plnění funkce tajemníka odpovědnostní komise
zodpovědnost za zpracování a správnost přiznání k dani z nemovitých věcí a včasnou úhradu daně
pověřenec pro ochranu osobních údajů pro město Sezimovo Ústí a městem zřízených školských zařízení
dle nařízení Evropského parlamentu a Rady č. 2016/679, obecné nařízení o ochraně osobních údajů
- v případě splnění kvalifikačních předpokladů (vysokoškolské vzdělání právnického směru v magisterském
stupni studia) může zastávat funkci právníka města

Základní předpoklady pro funkce (§ 4 zákona č. 312/2002 Sb.):
-

fyzická osoba, která dosáhla věku 18 let,
občan České republiky nebo cizí státní občan s trvalým pobytem v České republice,
způsobilost k právním úkonům,
bezúhonnost ve smyslu § 4 zákona č. 312/2002 Sb.,
ovládání jednacího jazyka,
splnění dalších předpokladů podle § 2 zákona č. 451/1991 Sb., kterým se stanoví některé další předpoklady
pro výkon některých funkcí ve státních orgánech a organizacích, ve znění pozdějších předpisů (tj. lustrační
osvědčení a čestné prohlášení), předpoklady podle tohoto ustanovení neprokazují osoby narozené
po 1. prosinci 1971.
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Další předpoklady na uchazeče:
- vysokoškolské vzdělání - vzdělání právnického směru výhodou,
- praxe a zkušenosti v oboru výhodou,
- organizační a řídící schopnosti, komunikační dovednosti, příjemné a reprezentativní vystupování, aktivní
přístup k řešení problémů,
- dobrá znalost práce na PC,
- občanská a morální bezúhonnost,
- znalost Aj či Nj výhodou,
- dobrý zdravotní stav.

Podání přihlášky
Písemnou přihlášku, včetně příloh, je nutno doručit v zalepené obálce označené heslem „VŘ vedoucí OSP neotvírat“ nejpozději do 29. října 2018 do 11.00 h na podatelnu Městského úřadu Sezimovo Ústí na adresu
Městský úřad Sezimovo Ústí, Dr. E. Beneše 21, 391 01 Sezimovo Ústí.
Pohovory s uchazeči, kteří splňují stanovené předpoklady, proběhnou dne 30. října 2018 (informace
o místě a času budou upřesněny).
V případě dotazů je možno se obrátit na Ing. Miroslavu Svitákovou, tajemnici Městského úřadu Sezimovo
Ústí, tel. 381 201 134, e-mail: m.svitakova@sezimovo-usti.cz .

Náležitosti přihlášky jsou:
Jméno, příjmení a titul uchazeče, datum a místo narození, státní příslušnost, místo trvalého pobytu, případně
adresa pro doručování; číslo občanského průkazu nebo číslo dokladu o povolení k pobytu, jde-li o cizího
státního občana; datum a podpis.
Pro snadnější a rychlejší komunikaci může uchazeč jako dobrovolný údaj uvést e-mail, ID datové schránky,
telefonní kontakt.

Povinné přílohy přihlášky jsou:
1. životopis uchazeče, ve kterém se uvedou údaje o dosavadních zaměstnáních a o odborných znalostech a
dovednostech týkajících se pracovního místa,
2. 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,
3. ověřená kopie dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání,
4. osvědčení a čestné prohlášení dle § 4 zákona č. 451/1991 Sb., ve znění pozdějších úprav (v přesné citaci
zákona), kromě uchazečů narozených po 1. prosinci 1971,
5. souhlas s evidováním osobních údajů dle vzoru č. 1 (ke stáhnutí na www.sezimovo-usti.cz sekce aktuality
nebo k vyzvednutí na podatelně MěÚ Sezimovo Ústí).
Výhrada vyhlašovatele:
Město Sezimovo Ústí si vyhrazuje právo nevybrat žádného z uchazečů nebo výběrové zřízení zrušit.
Uchazeč nese náklady, které mu účastí ve výběrovém řízení vznikly.

Sezimovo Ústí, dne 10.10.2018
Ing. Miroslava Svitáková v.r.
tajemnice Městského úřadu Sezimovo Ústí

