Statutární město Brno – Úřad městské části Brno-jih
Mariánské náměstí 13, 617 00 Brno

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení
Tajemník Úřadu městské části Brno-jih
Vyhlašuje výběrové řízení na funkční místo úředníka/úřednice

„Referent/referentka majetkového odboru ÚMČ Brno-jih“
Výběrové řízení vyhlašuje vedoucí úřadu v souladu s §7 zákona č. 312/2002 Sb., o úřednících
územních samosprávných celků a o změně některých zákonů, v platném znění (dále jen zákon
č. 312/2002 Sb.)
Místo výkonu práce: Úřad městské části Brno-jih, Mariánské nám. 13, 617 00 Brno
Platové podmínky: řídí se zákonem č. 262/2006 Sb., zákoník práce, v platném znění,
a nařízením vlády č. 341/2017 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách
a správě, v platném znění, platová třída 9
Pracovní náplň:
Zajištění správy svěřeného majetku města Brna (nabývání, uchovávání a prodej), návrhy
komerčního a obchodního využití majetku obce, evidence majetku svěřeného MČ včetně
územních změn,
Požadavky:
VŠ vzdělání v oboru geodézie, kartografie, právo, ekonomie nebo SŠ obdobného zaměření
* znalost obecně závazných předpisů souvisejících s vykonávanou činností, zejména zákona
č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), obecně závazné vyhlášky statutárního města Brna
č. 20/2001, kterou se vydává Statut města Brna, Zákon č. 256/2013 Sb., Zákon o katastru
nemovitostí (katastrální zákon), příslušná ustanovení z.č. 89/2012 Sb, občanský zákoník a
zákona č. 500/2004 Sb., správní řád,

*
*
*
*
*
*

dobrá znalost práce na PC (Word, Excel, Internet)
praxe ve veřejné správě, zejména na úseku stavebního řádu, vítána
dobré komunikační a rozhodovací schopnosti
samostatnost, flexibilita, ochota dále se vzdělávat
občanská a morální bezúhonnost
řidičské oprávnění skupiny „B“

Předpoklady pro vznik pracovního poměru
* státní občanství ČR nebo cizí státní občan s trvalým pobytem v ČR
* dosažení věku 18 let
* způsobilost k právním úkonům
* bezúhonnost (za bezúhonnou se pro účely zákona č. 312/2002 Sb. nepovažuje fyzická osoba,
která byla pravomocně odsouzena pro trestný čin spáchaný úmyslně, nebo pro trestný čin

spáchaný z nedbalosti za jednání související s výkonem veřejné správy, pokud se podle
zákona na tuto osobu nehledí, jako by nebyla odsouzena).
* schopnost dorozumět se jednacím jazykem
Náležitosti přihlášky
* název výběrového řízení
* jméno, příjmení, titul uchazeče
* datum a místo narození uchazeče
* státní příslušnost uchazeče
* místo trvalého pobytu uchazeče
* číslo občanského průkazu (číslo dokladu o povolení k pobytu, jde-li o cizího státního občana)
* datum a podpis uchazeče
* telefonické spojení
K přihlášce je nutné připojit tyto doklady:
* strukturovaný životopis
* výpis z evidence Rejstříku trestů ne starší než 3 měsíce nebo jeho ověřenou kopii (u cizích
státních příslušníků též obdobný doklad osvědčující bezúhonnost vydaný domovským
státem; pokud takový doklad domovský stát nevydává, doloží se bezúhonnost
čestným prohlášením)
* ověřenou kopii dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání
(je možno ověřit na ÚMČ Brno – jih)
* prohlášení o souhlasu s využitím poskytnutých osobních údajů výhradně pro potřeby
výběrového řízení
Uzávěrka přihlášek: 12.00 hod. dne 2.12.2022
Předpokládaný termín nástupu: 01.01.2022, popřípadě dle dohody
Písemné přihlášky s požadovanými náležitostmi a doklady zasílejte na adresu:
ÚMČ Brno-jih
Mariánské náměstí 152/13
617 00 Brno
S označením názvu výběrového řízení, „referent MO“
Vyhlašovatel si vyhrazuje právo zrušit toto výběrové řízení kdykoliv v jeho průběhu.
Brno 15.11.2022

Mgr. Vladimír Vařeka v. r.
tajemník ÚMČ Brno-jih

