
                Město Velké Pavlovice 
    Nám. 9. Května 700/40, 691 06 Velké Pavlovice 
     

 
OZNÁMENÍ O VYHLÁŠENÍ VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ 

 

Starosta města Velké Pavlovice vyhlašuje na základě §7 zákona č. 312/2002 Sb., o úřednících 

územních samosprávných celků a o změně některých dalších zákonů (dále jen zákon č. 312/2002 Sb.), 

výběrové řízení na obsazení funkce:  

 

„TAJEMNÍK/TAJEMNICE MěÚ VELKÉ PAVLOVICE“ 
 

Charakteristika vykonávané činnosti:  

- plnění úkolů tajemníka dle zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), v platném znění, 

- komplexní zajištění výkonu přenesené působnosti výkonu státní správy,  

- komplexní zajišťování pracovněprávních vztahů zaměstnanců městského úřadu, 

- řízení a koordinace úřadu, vydávání vnitřních směrnic, 

- příprava podkladů a účast na zasedáních rady města a zastupitelstva města, vyhotovení zápisů 

z těchto jednání, 

- plnění úkolů rady města a zastupitelstva města. 

 

Zákonné předpoklady pro jmenování vedoucího úřadu dle §4 a §5 zákona č. 312/2002 Sb.: 

 fyzická osoba, která je státním občanem České republiky nebo je cizím státním občanem 

s trvalým pobytem v ČR, dosáhla věku 18 let a ovládá jednací (český) jazyk, 

 je způsobilá k právním úkonům (svéprávná) 

 bezúhonná 

 splňuje předpoklady dle §2 a §4 zákona č. 451/1991 Sb., ve znění pozdějších předpisů, tj. 

lustrační osvědčení a čestné prohlášení (neprokazují osoby narozené po 1. prosinci 1971) 

 má nejméně tříletou praxi 

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 samosprávního celku dlouhodobě uvolněného pro 

výkon této funkce 

Délka tříleté praxe podle písm. a), b) nebo c) musí být splněna v průběhu 8 let bezprostředně 

předcházejících jmenování do funkce. 

 

Další požadavky: 

 vysokoškolské vzdělání v magisterském nebo v bakalářském studijním programu,  

 organizační, řídící a komunikační schopnosti, řidičský průkaz skupiny B,  

 schopnost analytického a koncepčního myšlení, 

 vysoké pracovní nasazení, samostatnost a důslednost,  

 znalost práce s PC (MS WORD, Excel, Outlook, internet a další). 

 

Výhodou: 

 zkouška zvláštní odborné způsobilosti dle zákona č. 312/2002 Sb. ve znění pozdějších 

předpisů, pokud ji uchazeč nemá, je povinen ji do 18 měsíců od vzniku pracovního poměru 

složit,  

 znalost právních předpisů v oblasti veřejné správy, 

 znalost personální problematiky, 

 ekonomické znalosti v oblasti veřejné správy. 



Platové zařazení:  

 Platové podmínky se řídí 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 – platová třída 11, platový stupeň dle délky započitatelné praxe. 

 

 Místo výkonu práce:   Město Velké Pavlovice - Městský úřad Velké Pavlovice, 

 Pracovní poměr:  na dobu neurčitou 

 Předpokládaný nástup k výkonu funkce:      leden 2019, případně dle dohody 

 

Písemná přihláška do výběrového řízení musí obsahovat: 

 jméno, příjmení, titul uchazeče 

 datum, místo narození uchazeče 

 státní příslušnost uchazeče 

 místo trvalého pobytu uchazeče 

 číslo OP nebo číslo dokladu o povolení pobytu, jde-li o cizího státního občana 

 kontaktní spojení 

 datum a podpis uchazeče 

 

K přihlášce dále nutno doložit: 

 motivační dopis 

 strukturovaný profesní životopis s údaji o dosavadních zaměstnáních a o odborných 

znalostech a dovednostech týkajících se správních činností, 

 výpis z evidence Rejstříku trestů, ne starší jak 3 měsíce, u cizích státních občanů též obdobný 

doklad osvědčující bezúhonnost vydaný domovským státem, pokud domovský stát takový 

doklad nevydává, doloží se bezúhonnost čestným prohlášením, 

 ověřenou kopii dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání, 

 osvědčení (lustrační osvědčení) a čestné prohlášení podle zákona č. 451/1991 Sb. (nevztahuje 

se na občany narozené po 1. prosince 1971), 

 čestné prohlášení o splnění předpokladů podle §5 zákona o úřednících 

 

Lhůta, způsob a místo doručení přihlášek:  

Přihlášku s uvedenými doklady doručte na adresu nebo osobně na podatelnu: 

Městský úřad 

Náměstí 9. května 700/40 

691 06 Velké Pavlovice 

ve lhůtě do 19. září 2018 do 16.00 hodin (datum stvrzené podacím razítkem) 

Obálku označte „NEOTVÍRAT – VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ – TAJEMNÍK“ 

 

Bližší informace: Jitka Krátká  

Tel: 777 736 404, email: kratka@velke-pavlovice.cz 

 

Přihlášku nelze podat elektronicky! 

Vyhlašovatel si vyhrazuje právo zrušit výběrové řízení kdykoliv v jeho průběhu.  

Pokud uchazeč nepožádá o vrácení dokladů zpět, budou ihned po ukončení VŘ skartovány. 

 

 

 

Ve Velkých Pavlovicích 23.8.2018 

                                                                             Jiří Otřel   

                                                                                                                   starosta města Velké Pavlovice 

 


